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Θρηζκεσηικά 

 

Tν θππξηαθφ ζρνιείν (θαη θξάηνο) είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθθιεζία, πνπ βξίζθεηαη παληνχ: 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηα ζχκβνια κέζα θη έμσ απφ 

ηελ ηάμε, ζηνπο ππνρξεσηηθνχο εθθιεζηαζκνχο θαη ζην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Απηφ δεκηνπξγεί αξλεηηθφ 

θιίκα, πνπ θηάλεη θαη ζηα φξηα ηνπ ξαηζηζκνχ, γηα ηα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε άιιε ζξεζθεία ή πνπ δελ 

πηζηεχνπλ ζε θακία. 

ηνπο λένπο θαλνληζκνχο κπνξεί ν καζεηήο λα πάξεη απαιιαγή απφ εθθιεζηαζκνχο θαη 

ζξεζθεπηηθά, φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα βιέπεη νξζφδνμα ζχκβνια θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε νξζφδνμεο πξνζεπρέο. Έηζη, απηή ε αιιαγή δελ είλαη αξθεηή γηα ην ζεβαζκφ ηεο 

ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θάπνησλ καζεηψλ.  Αθφκα, ηειεπηαία, έρεη μεθηλήζεη κηα 

ζπδήηεζε γηα ηελ κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, φπνπ φκσο αθνχγεηαη κφλν 

ε θσλή ηεο εθθιεζίαο θη φρη ησλ καζεηψλ θαη κάιηζηα απηψλ πνπ πηζηεχνπλ ζε άιιε ή θακία 

ζξεζθεία. 

Σν ηη θαη πψο δηδάζθεηαη ζηα Θξεζθεπηηθά δηακνξθψλεη θαη ην πψο αληηκεησπίδνληαη απηά ηα 

άηνκα. 

ηα ζξεζθεπηηθά καζαίλνπκε: 

φηη κία είλαη ε αιεζηλή ζξεζθεία θαη ζεφο. Μέζα φκσο κε ηελ επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο 

βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ θη άιιεο. 

φηη  ε νξζφδνμε είλαη ε θαιχηεξε θαη αλψηεξε απφ ηηο άιιεο θαη καο καζαίλεη ηνλ αλζξσπηζκφ. 

Σν ίδην δελ ζα έιεγε θάζε ζξεζθεία; 

Έηζη καο γεκίδνπλ ην κπαιφ καο φρη κε ζεβαζκφ γηα ηνλ άιιν αιιά κε θαρππνςία. Έηζη, αθφκε 

θαη λα απαιιαγεί ν «αιιφζξεζθνο» ή «άζενο» καο δεκηνπξγνχλ κηα ξαηζηζηηθή ζηάζε απέλαληί 

ηνπ. 

Έπεηηα ηα ζξεζθεπηηθά είλαη ππνρξεσηηθφ θαη εμεηαδφκελν κάζεκα. Άξα αλ θάπνηνο δελ 

θαηαθέξεη λα ην πεξάζεη ηφηε δελ πεξλάεη ηελ ηάμε. κσο γηαηί είλαη ππνρξεσηηθφ λα μέξνπκε 

ηελ ηζηνξία θαη ην δφγκα ηεο εθθιεζίαο γηα λα πεξάζνπκε ηελ ηάμε. Θα γίλνπκε έηζη θαιχηεξνη 

ρξηζηηαλνί; 

Γελ είκαζηε ελάληηα ζηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε θαλελφο. Παιεχνπκε γηα ην δηθαίσκα ηνπ θάζε 

καζεηή θαη πνιίηε λα πηζηεχεη ζε φπνηα ζξεζθεία ζέιεη ή ζε θακία ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ 

ζξεζθεπηηθή πίζηε ηνπ άιινπ. κσο γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ε εθθιεζία λα απνθνπεί απφ ην 

ζρνιεηφ. Ζ ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε ζα πξέπεη λα πεξάζεη ζηε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα έμσ 
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απφ ην ζρνιείν. Μέζα απφ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα κελ πξνσζείηαη κία ζξεζθεία αιιά ε 

πξαγκαηηθή ηζφηεηα θη αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ. 

Γηα απηφ πηζηεχνπκε φηη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ ζα πξέπεη απιά λα κεησζεί αιιά λα 

αιιάμεη ραξαθηήξα θαη λα γίλεη επηιεγφκελν. 

Να γίλεη ζξεζθεηνινγία θαη λα δηδάζθεη ηζάμηα φιεο ηηο ζξεζθείεο. 

Να γίλεη επηιεγφκελν ψζηε ε ζξεζθεπηηθή πίζηε λα κεηαηξαπεί ζε επηινγή θαη φρη ζε 

ππνρξέσζε. 

Να θχγνπλ ηα ζχκβνια, νη πξνζεπρέο θαη νη εθθιεζηαζκνί απφ ηα ζρνιεία 

Έηζη αλ ε ζξεζθεία γίλεη επηινγή θαη φρη ππνρξέσζε, ζα κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα φιεο ηηο 

ζξεζθείεο ψζηε λα εμαιεηθζεί ν θφβνο γηα ην άγλσζην. Δπίζεο ζα αιιειεπηδξνχκε ζε έλα 

πεξηβάιινλ νπδέηεξν πξνο φιεο ηηο ζξεζθείεο γηαηί ε ζξεζθεπηηθή πίζηε είλαη πξνζσπηθή 

ππφζεζε θαη φρη πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν. 

Έηζη ζα κπνξέζεη ην ζρνιείν λα πξνβάιεη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα γηα έλα 

δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Αζελά Καξπάηε 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

yrecyprus@yahoo.co.uk 

——————————————————————————————————————— 
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Παγκόζμια Κοινωνικά Γικαιώμαηα 

 

Σα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηψξα. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη 

επεηδή ν ρξφλνο ηνπο είλαη ν ρξφλνο ηνπ 

αγψλα – ε κνξθή ηνπο θαζνξίδεηαη κέζα 

απφ ην αίηεκα γηα κηα δσή κε 

αμηνπξέπεηα. Σα δηθαηψκαηα είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο 

ζχγθξνπζεο- ε νηθεηνπνίεζε ηεο γεο, 

ησλ αγαζψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο – ε 

θαηάιεςε ηεο θνηλσληθήο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο απην-νξγάλσζεο 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλφηεηαο. Σν θξάηνο δελ είλαη ε πεγή/αξρή ησλ δηθαησκάησλ. Σα 

δηθαηψκαηα δελ νξίδνληαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ή ηνπο δηθατθνχο ζεζκνχο, ηα δηθαηψκαηα είλαη 

θάηη πνπ παξέρνπκε ν έλαο ζηνλ άιιν. Ο αγψλαο γηα ηα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

θηίδεηαη πάλσ ζηηο εμήο πξνυπνζεηηθέο εξσηήζεηο. Πνηά είλαη ηα δηθαηψκαηα καο;  Καη ηη 

ρξεηαδφκαζηε γηα κηα απηνθαζνξηδφκελε δσή;  Σν λα αηηείζαη παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

ζεκαίλεη λα εμνπζηνδνηείο ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ. 

Άξα ην λφεκα ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλν. 

Πεξηιακβάλνπλ πξφζβαζε ζε θαγεηφ θαη λεξφ, έλδπζε θαη ζηέγαζε, ην δηθαίσκα ζηε θπζηθή 

θαη ςπρηθή πγεία, ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο θνηλσλίαο. Απηά ηα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα φινπο αλεμάξηεηα 

απφ θχιν, ειηθία, γέλνο, εζληθφηεηα ή πξνζσπηθήο παξαγσγηθφηεηαο. 

Σν αίηεκα ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πάεη πέξα απφ ηελ νηθνπκεληθή δηαθήξπμε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ωο ην αίηεκα ησλθνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη σο ν ζηφρνο ηνπ 

θνηλσληθνχ αγψλα ελάληηα ζηελ επηζθαιή δσή θαη ηηο ζπλζήθεο δνπιεηάο, είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ εζηθή δέζκεπζε. Μέζα απφ ηελ κφληκε αλαδηάξζξσζε ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ αληαγσληζκφ, ε 

απαίηεζε γηα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα γίλεηαη πνιηηηθή δχλακε πνπ δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί ή λα απνζεζεί κέζσ πνιηηηθψλ δηαθεξχμεσλ. Σα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

είλαη ελνπνηεηηθά επεηδή είλαη ν ιφγνο ηνπ αγψλα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

ηνλ παγθφζκην θαπηηαιηζκφ θάζε αγψλαο γηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηείλεη λα είλαη θαζνιηθφο 

επεηδή απαληά ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα. ε κηα ηζηνξηθή θαηάζηαζε φπνπ ε επηζθάιεηα είλαη 

θαη ήηαλ ε θαλνληθή ζπλζήθε δσήο θαη εξγαζίαο γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ παγθφζκην λφην θαη 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο ζηα φξηα ησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ θαη φπνπ ε 

δηαδηθαζία ηεο πξεθαξηνπνίεζεο ιακβάλεη ρψξα, θαη πνπ θαηαιακβάλεη έλα νινέλα απμαλφκελν 

ρψξν ησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ, ην αίηεκα γηα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα γίλεηαη 

θαηαλνεηφ απφ αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Ο αγψλαο ζηε Βνιηβία 



5 
 

ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ, ε θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα ησλ πξνζθχγσλ λα 

δηαξξήμνπλ ηνπο θξάθηεο ηεο επξψπεο-θξνχξην ή ε δηακαξηπξία ελάληηα ζην λφκν Υαξηο ΗV 

ζηε Γεξκαλία θαη ην αληίρηππν ηνπο ζηνπο άλεξγνπο αλζξψπνπο ππνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. 

Σα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα σο απαίηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο ηαηξηάδεη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, λνκνζεζίεο εξγνδφηεζεο θαη θξαηηθήο 

θαηαζηνιήο κέζα ζηελ νπνία νη αγψλεο δηεμάγνληαη αλά ην παγθφζκην. Σν λα κηιάο γηα 

παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζεκαίλεη λα ηνλίδεηο ηελ αλάγθε ηνπ θνηλνχ ζηελ 

πνιιαπιφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο. Αιιά ε εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ αλαθέξεηαη ζε 

κεγάιεο θαη ζχλζεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ – ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ή ηελ 

θαηαζθεπή θνηλσληθήο ππνδνκήο. αλ απνηέιεζκα, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δελ εκπεξηθιχεηαη 

θαη δελ νξίδεηαη παληνηηλά. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηνπο δηάθνξνπο αγψλεο. 

Αιιά παξά ην φηη ηα παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, απιά δελ εκπεξηθιχνληαη ζηε λενθηιειεχζεξε, θαηαπηεζηηθή θαη 

άληζε δνκή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Δπεηδή ζπάδεη ηελ επηζθαιή εξγαζία θαη ηελ πίεζε κηαο 

παληαρνχ παξνχζαο αγνξάο θαη επεηδή μεπεξλά ηνλ εζληθηζκφ θαη ηνλ ξαηζηζκφ κέζα απφ ην 

αίηεκα ηεο παγθφζκηαο αιιειεγγχεο, ν αγψλαο γηα ηα δηθαηψκαηα αλαθέξεηαη ζε κηα 

νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία. 

Έηζη, ην αίηεκα ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα είλαη ε θαηεχζπλζε ηνπ 

αγψλα ελάληηα ζηε χλνδν ησλ G8 ην 2007 ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνκαγηάηηθνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηελ επηζθαιή δσή θαη εξγαζία. 

ηνπ ιηβεξ  (Βεξνιίλν) 

Μεηάθξαζε  Γξεγφξεο Η.  (Λεπθσζία) 
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Euromayday 2006: Τι έγινε ζηην πανεσρωπαϊκή ζσνάνηηζη ηοσ δικηύοσ Euromayday ζηο 

Μιλάνο; Μια μικρή κριηική περιγραθή 

 

……. κε ηελ ειπίδα έλαξμεο δεκόζηνπ δηαιόγνπ 

θαη ηελ πξννπηηθή πνιηηηθώλ παξεκβάζεωλ, 

ζπκκεηνρώλ θαη ζπλδέζεωλ 

Σν παξφλ άξζξν έρεη ζθνπφ λα δψζεη κηα 

θξηηηθή πεξηγξαθή γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ 

Μηιάλνπ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

πάξζεθαλ εθεί, φπσο ηα είδακε σο παξαηεξεηέο 

(θαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζε θάπνηεο 

αλεπίζεκεο θνπβέληεο). 

Διζαγωγικά 

- Σν euromayday process εθθξάζηεθε κέζα απφ 

ηηο πξσηνκαγηάηηθεο δηαδειψζεηο/παξειάζεηο 

ζην Μηιάλν θαη ηε Βαξθειψλε ην 2004, 

θσδηθνπνηήζεθε κε ηε δηαθήξπμε ηνπ 

Μίληειζεμ ζηνπο απηφλνκνπο ρψξνπο ηνπ 

Λνλδίλνπ ηελ ίδηα ρξνληά θαη ζπκβνιίζηεθε 

απφ ηνλ αλ Πξεθάξην ζηηο θνηλέο 

επξσπξσηνκαγηέο ηνπ 2005. 

- Ζ επηζθάιεηα (precarity), ε θεληξηθή έλλνηα «ηνπ θηλήκαηνο ππφ δεκηνπξγία» νξίδεηαη σο «ε 

έιιεηςε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο» θαη ην 

πξεθαξηάην/επηζθαιείο αλζξψπνη/επηζθαιψο εξγαδφκελνη (precariat/ precarious 

people/precarious workers) είλαη ν πνιηηηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη/εθθξάζεη απηνχο πνπ ππφθεηληαη ζηελ επηζθάιεηα θαη αγσλίδνληαη ελάληηα ηεο. 

- Ζ επηζθάιεηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δσέο ελφο νινέλα απμαλφκελνπ κέξνπο 

ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη ζεσξείηαη/νχκε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο δνκηθέο κεηακνξθψζεηο ζηνλ 

παγθφζκην ηξφπν ηεο θαπηηαιηζηηθήο (αλα-)παξαγσγήο. 

- Ζ πξσηνκαγηά είλαη ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά κηα κέξα ζχκβνιν δηεζληζηηθήο 

αληηθαπηηαιηζηηθήο θηλεηνπνίεζεο. Γηα απηφ έγηλε θαη ην επίθεληξν ηεο δξάζεο ηνπ 

δηθηχνπ/θηλήκαηνο. 

Μεηά ηελ πξψηε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε ζην Ακβνχξγν, ην Ννέκβξην ηνπ 2005, ήξζε ε 

ζεηξά ηνπ Μηιάλνπ λα θηινμελήζεη ηηο νκάδεο πνπ ζηειερψλνπλ ην δίθηπν Euromayday θαη 

αζρνινχληαη κε ηε ζεκαηηθή precarity (επηζθάιεηα). Μαδεχηεθαλ πεξίπνπ 50 άηνκα, απφ 
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δηάθνξεο νκάδεο θαη πφιεηο ηεο Δπξψπεο, είηε γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε ζπλάληεζε είηε 

γηα λα παξαηεξήζνπλ ην φιν εγρείξεκα. πσο ήηαλ ινγηθφ, ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο ήηαλ απφ 

ηελ Ηηαιία. Σα ζέκαηα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ: 

α) ην πεξηερφκελν ησλ θεηηλψλ δξάζεσλ, νη ιέμεηο θιεηδηά θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζα κπνπλ 

―κπξνζηά‖ 

β) νη θνηλέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ζα πξνπαγαλδηζηνχλ 

γ) ε δηθηχσζε, ηα project δηθηχσζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ 

ηo Δuromayday network θαη 

δ) ην ηη ζα δηνξγαλψζεη ε θάζε πφιε-πξσηνβνπιία θέηνο. 

Οη κεγαιχηεξεο θαη πην έληνλεο ζπδεηήζεηο έγηλαλ ζην πεξηερφκελν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνπαγάλδηζεο. Σν ηέηαξην ζέκα δελ ζπδεηήζεθε θαζφηη ν ρξφλνο δελ έθηαζε θαη πνιιέο 

πξσηνβνπιίεο δελ είραλ απνθαζίζεη ηη ζα θάλνπλ (ε ελεκέξσζε ζα γίλεη ειεθηξνληθά). 

 

Περιετόμενο 

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, θάλεθαλ μεθάζαξα ηνπιάρηζηνλ δχν ηάζεηο. 

Ζ κηα ηάζε, πξνεξρφκελε απφ ηελ Ηηαιία, ζεσξνχζε φηη είλαη πηα θαηξφο θέηνο λα κπνπλ θάπσο 

πην ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο π.ρ. απηφκαην δηθαίσκα 

επξσπατθήο πνιηηφηεηαο κε ηε γέλλεζε, βαζηθφ θνηλσληθφ εηζφδεκα, θιείζηκν ησλ θέληξσλ 

θξάηεζεο κεηαλαζηψλ θ.α. Απηή ε ηάζε, έηζη φπσο αλέιπε ηα πξάγκαηα, έδεηρλε λα εληνπίδεη 

θάπσο θεληξηθά ζηελ Δ.Δ. ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ηάζεηο «πξεθαξηνπνίεζεο» (π.ρ. νδεγία 

Mπνιθεζηάηλ). Έηζη φπσο ηελ είδακε εκείο (θαη φπσο ηνπιάρηζηνλ εθθξάζηεθε απφ θάπνηνπο 

αιιά φρη φινπο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο) απηή ε νπηηθή θαίλεηαη λα αζπάδεηαη ην ζρήκα 

«Ακεξηθή-Δπξψπε-Ηαπσλία/ Κίλα», βιέπεη σο θξίζηκν ζεκείν ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο 

Δπξψπεο γηα λα εκπνδηζηεί ην λενθηιειεχζεξν ζρέδην θαη θξχβεη λνκίδνπκε κέζα ηεο κηα αληί-

ηκπεξηαιηζηηθή ινγηθή. Δπηπιένλ, αλ θαη ζσζηά πξνζπαζεί λα κελ «εζληθνπνηήζεη» ην δήηεκα 

ηεο επηζθάιεηαο, ηειηθά ηείλεη λα πξνζπεξλάεη ηελ ηδηνκνξθία ηεο θνηλσληθήο-ηαμηθήο ζχλζεζεο 

ηνπ θάζε ηφπνπ θαη ην πιέγκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο, πνπ δελ έρεη αθξηβή φξηα κεηαμχ 

επξσπατθνχ θαη εζληθνχ. 

Γελ ήηαλ φκσο θαη ηπραίν φηη ε ινγηθή ησλ «αηηεκάησλ» θαη ηεο θξπζηαιινπνίεζεο ελφο 

«ερζξνχ» εθθξάζηεθε θπξίσο απφ ηηαιηθέο νκάδεο. Ζ ζεκαηηθή precarity θαηάθεξε, κέζα απφ 

ηελ αλάδεημε ηεο ζηελ Ηηαιία, λα δηεηζδχζεη ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηθφ ιφγν θαη θπζηθά λα 

θηλδπλεχεη λα αθνκνησζεί απφ ηελ θεληξναξηζηεξά. ε κεγάια πξνεθινγηθά poster ηνπ 

Κεληξναξηζηεξνχ πλαζπηζκνχ πνπ ζπλαληήζακε ζην κεηξφ ηνπ Μηιάλνπ είδακε ην «ζήκεξα 

επηζθαιείο, αχξην δνπιεηά». Κάηη πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην «απεμαξηεκέλν απφ ηελ εξγαζία 
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εηζφδεκα» πνπ βάδνπλ νη ηηαιηθέο νκάδεο θαη πνπ ζπλδέεηαη κε ην αλαηξεπηηθφ πξφηαγκα ηεο 

«άξλεζεο ηεο εξγαζίαο» φπσο εθθξάζηεθε ην ΄70. Πεξηζζφηεξν έρεη ζρέζε κε κηα εζηθή ηεο 

(κηζζσηήο) εξγαζίαο θαη ηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο αλεξγίαο σο (αηπρέο ζπκβάλ) ζπκαηνπνίεζεο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ αλππνκνλεζία ησλ Ηηαιψλ, θαζψο 

βξίζθνληαη ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη φπνπ ην δήηεκα ηεο «επηζθάιεηαο» κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί-«εζληθνπνηεζεί» απφ ηηο αζηηθέο δπλάκεηο. 

Απέλαληη ζε απηή ηελ πνιηηηθή αλππνκνλεζία γηα ηελ έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ 

(αιιά φρη ηφζν απέλαληη ζηελ θξπζηαιινπνίεζε ελφο ερζξνχ ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο 

εμνπζίαο) εθθξάζηεθαλ πνιιέο αληηδξάζεηο (δεχηεξε ηάζε). Καηαξρήλ ζρεδφλ φινη νη εθηφο-

Ηηαιίαο ζπκκεηέρνληεο, δηαθψλεζαλ. Καη απηφ γηαηί πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, φπνπ ην δήηεκα ηεο «επηζθάιεηαο» ηψξα αλνίγεη γηα ηηο αληαγσληζηηθέο 

νκάδεο θαη δελ έρεη γίλεη θαζφινπ αλαιπηηθή επεμεξγαζία, φπνπ εηδηθά θαη γεληθά αηηήκαηα, 

φπσο ην «θνηλσληθφ εηζφδεκα», δελ έρνπλ θακηά ηζηνξηθή αλαθνξά, φπνπ δελ ππάξρεη θίλεζε 

πάλσ ζην δήηεκα παξά απνζπαζκαηηθνί θαη αζχλδεηνη αγψλεο (φρη φηη ζηελ Ηηαιία ππάξρνπλ 

ζπλερείο θαη ζηαζεξνί αγψλεο, αιιά ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε πάλσ ζην δήηεκα απ΄ φηη ζε θάζε άιιε ρψξα – εδψ θαίλεηαη θαη ν  ζεκαληηθφο 

ξφινο ησλ ηηαιηθψλ θνηλσληθψλ θέληξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη θνηλσληθνπνίεζεο, 

ξηδνζπαζηηθνχ πνιηηηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη σο νξγαλσηηθνί θφκβνη). Αληί ινηπφλ ηεο πξφηαζεο 

γηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα πξνηάζεθε ε έλλνηα-νκπξέια «παγθφζκηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα» 

(global social rights): δειαδή θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ δελ ζα είλαη απζηεξά ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ εξγαζία ή ηελ ππεθνφηεηα/ πνιηηφηεηα   θάπνηνπ/θάπνηαο (φπσο ηα αηνκηθά αζηηθά 

δηθαηψκαηα), πνπ είλαη πξντφλ ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ,  πνπ κπνξνχλ λα «παηήζνπλ» ζε 

πιηθέο-ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ελφο ηφπνπ (π.ρ. ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζην λεξφ πνπ 

δηαθπβεχεηαη απηή ηελ επνρή ζηε Βνιηβία) θαη ζπλάκα λα αλαδείμνπλ πσο ζηνλ παγθφζκην 

θαπηηαιηζκφ θάζε αγψλαο γηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα έρεη παγθφζκηα, θαζνιηθή δηάζηαζε (π.ρ. 

«ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λεξφ γηα φινπο»). Έηζη κέζα απφ απηελ ηε γεληθή νκπξέια-

ζηξαηεγηθή ησλ «παγθφζκησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θάζε ηφπνο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο 

δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο, ηα δηθά ηνπ αηηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή (αιιά θαη παγθφζκηα 

ζπζρεηηδφκελε) πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη[1]. 
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Σειηθά ε θνηλή θαηάιεμε ηεο 

φιεο ζπδήηεζεο ήηαλ θάηη 

ζαλ «λα ηζρχζνπλ θαη ηα 

δχν»: ζα ηζρχζεη δειαδή ε 

νκπξέια ηνπ global social 

rights θαη ην θχξην ζέκα θαη 

θίλεηξν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ 

ζα είλαη ε (αλάγθε-

πξφηαγκα) απηφ-νξγάλσζεο 

ησλ επηζθαιψλ εξγαδνκέλσλ 

ελάληηα ζηελ επηζθάιεηα 

(precarious workers against 

precarity). Παξνιαπηά ζην 

θνηλφ θάιεζκα γηα ην 

Euromayday ζα ππάξρνπλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αηηήκαηα πνπ ζα δίλνπλ πην 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή γηα ηα 

global social rights. 

Δπηπιένλ, ζπκθσλήζεθε πσο 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ησλ θεηηλψλ 

δξάζεσλ θαη ηεο «αληη-

πξνπαγάλδαο» (αιιά φρη 

κφλν) ζα είλαη ζπγθεθξηκέλνη 

ζεζκνί ηεο «επξσπατθήο 

εμνπζίαο». Πξφθεηηαη ζαθψο 

γηα κηα ινγηθή πνπ, καδί κε 

ηα «ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα», 

ηελ πίεζε ε πξψηε ηάζε πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

Σέινο, επί ηνπ πεξηερνκέλνπ, έγηλε θνπβέληα θαη γηα ην δήηεκα ηνπ νλφκαηνο: Mondomayday 

(Κνζκνπξσηνκαγηά), Euromayday ή ζθέην Mayday. Σν πξψην απνξξίθζεθε αθνχ άιιεο 

ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε θαη άιιεο π.ρ. ζηελ Αθξηθή. Δπηπιένλ νη νκάδεο ηνπ 

δηθηχνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ Δπξψπε. Σν Euro ακθηζβεηήζεθε αθξηβψο γηαηί βγάδεη κηα 

ινγηθή επηθέληξσζεο ζηελ Δ.Δ., ζηελ πνιηηηθή Δπξψπε, θάηη πνπ ε δηαδηθαζία ηεο Πξσηνκαγηάο 

ζέιεη λα ην μεπεξλά. Αιιά θαη απφ ηελ άιιε ην ζθέην Mayday δελ δίλεη θάπνην δηαθξηηηθφ 

γλψξηζκα ζε ζρέζε κε ηηο εζηκνηππηθέο εθδειψζεηο ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ γίλνληαη απφ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά ζπλδηθάηα θηι. Σν δήηεκα παξέκεηλε αλνηρηφ. 
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Μερικές κριηικές παραηηρήζεις εδώ: 

Καηαξρήλ ν ζπγθεξαζκφο ησλ δχν απφςεσλ, δειαδή θαη λα ηνληζηνχλ θάπνηα θαζνιηθά 

παγθφζκηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη λα κπνπλ θάπνηα πην ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα ζην θάιεζκα 

Euromayday, είλαη αληηθαηηθφο θαηά ηε γλψκε καο. Ζ νκπξέια global social rights, έηζη φπσο 

ηελ θαηαιάβακε, πξνηάζεθε αθξηβψο γηα απηφ, γηα λα κε ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ αηηήκαηα, γηα 

λα είλαη έλαο αλνηρηφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, δχκσζεο, δηαιφγνπ, αλάιπζεο, δξάζεο  πνπ θάζε 

νκάδα ζα επεμεξγαζηεί αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

Γεχηεξνλ, ε άπνςε λα ηνληζηνχλ νη επξσπατθνί ζεζκνί εμνπζίαο δελ είλαη ιάζνο, αλ δελ μερλάκε 

βέβαηα φηη «ν ερζξφο είλαη θαη εδψ», δειαδή πσο ε θαπηηαιηζηηθή εμνπζία είλαη πιέγκα κε 

παγθφζκηα, επξσπατθή θαη εζληθή ζπληζηψζα (νη ιηκελεξγάηεο πξφζθαηα «έπηαζαλ» κε ηηο 

δξάζεηο ηνπο θαη ην «εζληθφ» θαη ην «επξσπατθφ» αξθεηά θαιά) θαη αλ δελ ζέινπκε λα 

νδεγεζνχκε ζε θαηλφκελα πνπ δήζακε κε ηελ «αληη-παγθνζκηνπνίεζε», δειαδή ζε «κεγάια 

ξαληεβνχ κε ην κεγάιν ερζξφ» φπνπ πνιινί ζπκκεηέρνληεο απσζνχλ ην φηη ην θεθάιαην είλαη 

ζρέζε παληαρνχ παξνχζα. 

Σξίηνλ, θαη πην ζεκαληηθφ, πνπ δελ ηέζεθε απφ πνιινχο ζηε ζπλέιεπζε: Πνηνο νξίδεη ηα 

αηηήκαηα; Μπνξεί κηα ζπλέιεπζε πνιηηηθψλ αθηηβηζηψλ λα ην θάλεη, ζαλ έλα άιιν πνιηηηθφ 

γξαθείν θφκκαηνο; Τπάξρεη γείσζε ζηνλ πξαγκαηηθφ επηζθαιή, ηνλ πξνζσξηλφ, ηνλ άλεξγν ηνπ 

θάζε ηφπνπ; 

Θέινπκε λα ζίμνπκε εδψ ηελ απνπζία ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο πνπ ππάξρεη κέρξη ηψξα. Σα 

αηηήκαηα έρνπλ λφεκα γηα θάπνηνλ αλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην, αλ αλαθέξνληαη ζηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαη φρη απφ άιινπο πνπ κηινχλ εμ‘ νλφκαηνο ηνπ, πνπ ηνλ βιέπνπλ 

ζαλ αληηθείκελν θαη φρη ζαλ ππνθείκελν (ιεληληζηηθή παξάδνζε). Ζ απάληεζε ζε απηή ηελ 

έλζηαζε, θάλεθε λα είλαη φηη «εκείο νη ίδηνη είκαζηε πξεθάξηνη», άξα ηα αηηήκαηα πνπ βάδνπκε 

δελ είλαη έμσ απφ εκάο». ίγνπξα, έηζη είλαη, ν θφζκνο πνπ ζπκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε βίσλε 

ηελ επηζθάιεηα, αιιά δελ κπνξεί λα αλάγεηο/νπκε ηε ζχλζεζε ησλ επηζθαιψλ ζην δηθφ ζνπ/καο 

βίσκα/ αλάγθε/ επηζπκία. 

{{{- Απφ ηελ άιιε φκσο δελ κπνξεί λα κελ παίξλεηο/νπκε ηαπηφηεηα/ζέζε ζηνλ αγψλα, θαη λα 

πεξηνξίδεζαη/φκαζηε ζηε ηαπηνπνίεζε/αλαγλψξηζε ηνπ αγψλα, πρ …νη 

ζπκβαζηνχρνη/σξνκίζζηνη θαζεγεηέο ζπγθξνχνληαη κε ηε δεκφζηα/ηδησηηθή δηνίθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο/ζεζκνχ….αο αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο. 

Ζ νπζία είλαη λα ιεηηνπξγήζεηο/νπκε ππνβνεζεηηθά ζηνλ αγψλα δεκηνπξγψληαο 

ζπλζήθεο/δεκφζηνπο ρψξνπο/επηθνηλσληαθά κέζα γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπ… 

ζπκκεηνρή ζε έλαλ αγψλα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα νξγαλσηηθή αλάκεημε, φπσο facilitation δελ 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα πξσηνπνξία}}} 

Απηφ ην ηειεπηαίν θάλεθε λα ην έρνπλ θαηαιάβεη θάπνηεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα νη 

Chainworkers[2]. Ση ελλννχκε; Οη Chainworkers, πνιχ εχζηνρα, βιέπνπλ ην precario φρη ζαλ κηα 



11 
 

ηαπηφηεηα αιιά ζαλ κηα γιψζζα επηθνηλσλίαο, ζαλ έλα ηφπν «ζπλάληεζεο» φπνπ εθθξάδνληαη 

βηψκαηα, αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Γηα απηνχο ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη φρη λα νξγαλψζνπλ 

ηνπο επηζθαιείο, αιιά λα εκπλεχζνπλ (inspira) θαη έηζη λα ελεξγνπνηεζεί θφζκνο γηα λα απηφ-

νξγαλσζεί θαη λα ―ζπλσκνηήζεη‖ (conspira, δειαδή λα κπεη ζε δξάζε, ζε θίλεζε). Με άιια 

ιφγηα, γηα απηνχο ην Euromayday, o San Precario θηι. είλαη εξγαιεία, γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 

επηζθαιείο (θαη φρη κφλν), λα ζπκκεηάζρνπλ, λα βάινπλ ηα δηθά ηνπο αηηήκαηα θαη λα θάλνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο αγψλεο (ηνπο νπνίνπο νη Chainworkers ζα ππνζηεξίμνπλ αιιά θπζηθά δελ ζα 

νξγαλψζνπλ). 

Απηή ε ζέζε είλαη θαηά ηε γλψκε καο πην ζσζηή νπηηθή, αιιά πάιη γελληνχληαη δεηήκαηα (θαη 

πφηε δελ γελληνχληαη ε;). Καηαξρήλ: ε γιψζζα νξγαλψλεη-θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν[3]. Γειαδή 

ην λα ιεο «είκαη precario» αθνχγεηαη ζαλ θάηη ζηέξεν, ζαλ ηαπηφηεηα, θαη φρη ζαλ κηα 

γεληθφηεξε πιηθή ζπλζήθε δσήο θαη ζαλ έλαο ηφπνο «ζπλάληεζεο» γηα ην κνίξαζκα ηεο 

εκπεηξίαο, ηελ απηφ-νξγάλσζε, ηε δξάζε. Απηφ ην ―επηζθαιήο‖, ην precario είλαη εχθνιν λα 

κπεη ζπγθξηηηθά, θαη γηαηί φρη θαη αληαγσληζηηθά, κε ηνπο ππφινηπνπο πξνιεηάξηνπο, απηνχο κε 

«ζηαζεξή θαη κφληκε εξγαζία». Φπζηθά απηφ είλαη ιάζνο, αλαπαξάγεη ην «δηαηξεί θαη βαζίιεπε» 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δπηπρψο θαη ε ζπλέιεπζε, ή θνκκάηηα ηεο ηνπιάρηζηνλ, θάλεθαλ λα ην 

θαηαιαβαίλνπλ απηφ φηαλ έβαιαλ ην global social rights σο θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζε φινπο, 

επηζθαιείο/ επέιηθηνπο εξγαδφκελνπο ή κφληκνπο ή άλεξγνπο ή άκηζζνπο ή ή….Aιιά θαη νη 

Chainworkers έβαιαλ ηελ επηζθάιεηα, εξγαζηαθή-θνηλσληθή, ζαλ θάηη πνπ πάεη λα αγγίμεη ηνπο 

πάληεο, δελ ην ζεσξνχλ δήηεκα κφλν ησλ (ησξηλψλ) πξνζσξηλψλ εξγαδφκελσλ (ή αλέξγσλ). 

{{{θαη γηα λα κελ πεξηνξηδφκαζηε ζε εξγαζηαθά παξαδείγκαηα, – (επεηδή ε ζπξξίθλσζε ηεο 

έλλνηαο πξεθάξηηη/επηζθάιεηαο ζην εξγαζηαθφ πεδίν είλαη φρη απιά αλαθξηβήο αιιά θαη 

παξαπιαλεηηθή) κπνξεί θάπνηνο/α π.ρ. κηα αλχπαληξε κεηέξα λα είλαη νηθνλνκηθά αζθαιηζκέλε 

κε κφληκε, ζηαζεξή δνπιεηά, αιιά λα ππφθεηηαη ζε έλα αζθπθηηθφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (πρ ζε 

παξαδνζηαθά θαζσζπξεπηθά πεξηβάιινληα) πνπ λα ηεο πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα 

θαη ςπρνζσκαηηθή θαηαπίεζε}}} 

Γεχηεξνλ, ε ζέζε ησλ Chainworkers γηα «έκπλεπζε» θαη παξνρή ζηήξημεο ζηελ εμάπισζε ηεο 

απηφ-νξγάλσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη ζσζηή αιιά κπνξεί θακηά θνξά λα ζε νδεγήζεη, σο 

πνιηηηθφ ππνθείκελν, ζε κηα παληειή έιιεηςε ζηξαηεγηθήο. Ση ελλννχκε; Αο δνχκε έλα δίιεκκα. 

Έζησ, ηειείσο ππνζεηηθά κηιάκε, φηη κπνξείο ζαλ ππνθείκελν λα είζαη κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο 

απηφ-νξγάλσζεο θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ζε έλα super-market κε πέληε ππαιιήινπο 

(πξνζσξηλνχο ή κε) ή ζε κηα κεηαθνξηθή εηαηξεία κε 30 θνξηεγά πνπ ζπλδέεη φιε ηελ πφιε. 

Πνπ ζα δηάιεγεο λα είζαη αλ έρεηο κηα επηινγή; Ση είλαη πην θξίζηκν γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο 

πφιεο ζνπ (θαη φρη κφλν) λα κπινθάξεη, ην super-market ηεο γεηηνληάο ή ε εηαηξεία κεηαθνξψλ; 

Θέινπκε λα πνχκε κε απηφ ην απιντθφ παξάδεηγκα πσο απαηηείηαη κηα ζηνηρεηψδε κειέηε ηεο 

ηαμηθήο ζχλζεζεο[4] ηνπ ηφπνπ ζνπ (ρσξίο λα έρνπκε δηάζεζε λα «ηνπηθνπνηήζνπκε»ην δήηεκα, 

άιισζηε ε θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο έρεη παγθφζκηεο δηαζηάζεηο) γηα λα κελ 

βνινδέξλεηο/θσινζχξλεζαη ζαλ αθηηβηζηήο απφ εδψ θαη απφ εθεί φηαλ «θάηη παίδεη», θαη γηα λα 
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θάλεηο θαίξηεο παξεκβάζεηο (αιιά θαη γηα λα θαηαιαβαίλεηο πσο πξέπεη λα απηφ-νξγαλσζείο). 

Πάληα άιισζηε, κέζα ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία, ζα παίδεη θάηη, έλαο αγψλαο. 

πσο θαηαιαβαίλεηε, δελ έρνπκε ζθνπφ λα ηελ ―πνχκε‖ ζηνπο Chainworkers (άιισζηε αθφκα 

δελ έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα ην ηη θαη πψο ην θάλνπλ). θέςεηο καο μεδηπιψλνπκε. ίγνπξα απηφ 

πνπ έρνπλ ήδε θαηαθέξεη ηψξα, λα εκπλεχζνπλ δειαδή θφζκν (κε «πνιηηηθνπνηεκέλν») γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί θαη λα απηφ-νξγαλσζεί είλαη θάηη πνπ ζε Διιάδα θαη Κχπξν θαίλεηαη δχζθνιν 

εγρείξεκα. Γείρλεη ηε βαξχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο, δείρλεη πσο 

αθφκα θαη ε θαιχηεξε αλάιπζε/ ηδέα/ πξφζεζε  

πάεη ρακέλε αλ δελ εκπλεχζεη/ επηθνηλσλήζεη/ 

ζπλεξγαζηεί. Γεληθά ην πψο νη Chainworkers 

θαηάθεξαλ λα ρηίζνπλ έλα «θνηλφ θαληαζηαθφ γηα 

αγψλα» (common imaginery of struggle) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα «social media», φπσο ηα 

ιέλε, (δειαδή επηθνηλσληαθέο θηγνχξεο φπσο ν 

San Precario θαη ε Serpica Naro[5], λενινγηζκνχο 

ζηε γιψζζα, happening αληηζηξνθψλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο –εδψ θαίλνληαη ίζσο θαη νη 

επηξξνέο απφ ην θίλεκα ησλ θαηαζηαζηαζηψλ- 

θ.α.) είλαη θάηη πνιχ εληππσζηαθφ θαη ζπλάκα 

καο έζεζε πνιιά δεηήκαηα/ εξσηήκαηα γηα ην 

πψο «θαηαζθεπάδνληαη» νη ππνθεηκεληθφηεηεο 

ζήκεξα, πνηνο ν ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο/ 

δεκνζηφηεηαο, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

λνεκαηνδφηεζε ησλ ελλνηψλ απφ ην 

αληαγσληζηηθφ θίλεκα θ.α. 

 

Προπαγάνδιζη 

πσο θαη κε ην πεξηερφκελν ησλ θεηηλψλ Euromayday επηθξάηεζε θαη εδψ έληνλε ζπδήηεζε. 

ζνλ αθνξά ηελ πξνπαγάλδηζε ηεο Δuromayday ινηπφλ, θαη ζε αλαινγία/ ζχλδεζε κε ην 

πεξηερφκελν, θάλεθαλ δχν ηάζεηο: ε κηα ηάζε, πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ηηο Ηηαιηθέο νκάδεο, 

πίεδε ζην λα γίλεη θπξίσο θάηη θεληξηθφ θαη εληππσζηαθφ, πνπ ζα θεξδίζεη δεκνζηφηεηα, φπσο 

κηα θεληξηθή δξάζε θαη κηα θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ δηθηχνπ Euromayday. Απηή ηελ 

έκθαζε ζηε δεκνζηφηεηα νη Ηηαιηθέο νκάδεο ηελ ππνζηήξημαλ έρνληαο θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

πεξζηλήο Euromayday φπνπ αλ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ήηαλ πνιχ κεγάιεο (ζε Νάπνιη-Μηιάλν), 

απνζησπήζεθαλ ηειείσο απφ ηα mainstream Μ.Μ.Δ. (βέβαηα απηφ νθείιεηαη θαη ζηνλ αζθπρηηθφ 

έιεγρν ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ Ηηαιία απφ ηνλ Μπεξινπζθφλη, είλαη κηα εμαίξεζε). Άιιεο νκάδεο απφ 

ηελ Δπξψπε ζεσξνχζαλ φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην ηνπηθφ. Σειηθά, σο ζχλζεζε, 



13 
 

πξνηάζεθε λα γίλνπλ ηνπηθέο δξάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε κία θεληξηθή δξάζε θαη κε κία θνηλή 

ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ ζα δψζεη δεκνζηφηεηα θαη ζηηο ηνπηθέο Euromayday. Κάηη πξνβιεκαηηθφ 

θαηά ηε γλψκε καο, θαζφηη, λαη κελ ην δίθηπν έρεη κηα κίληκνπκ θνηλή νπηηθή γηα λα πεη θάηη ζε 

κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ, αιιά ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ πξέπεη αθφκα λα πεξάζνπλ απφ 

επεμεξγαζία. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα βηαζχλε θαη ην φιν πξφβιεκα μεθηλά ζίγνπξα ζην φηη 

ππάξρνπλ δχν αξθεηά δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο: ε «ηηαιηθή» πνπ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζε 

ηεο ζεκαηηθήο precarity, έρεη πείξα ζηα media (social θαη mainstream) θαη ζέιεη λα βάιεη ην 

δήηεκα πην θεληξηθά θαη επξσπατθά (εμεγήζακε θαη παξαπάλσ γηαηί) θαη ε «ππφινηπε-

επξσπατθή» πνπ κφιηο ηψξα ςειαθίδεη ην δήηεκα. Πάλησο ήηαλ θνηλή άπνςε πσο ν εξρνκφο 

ησλ Euromayday πξέπεη λα γίλεη κε έλα πξνπαγαλδηζηηθφ κεραληζκφ αληίζηξνθεο κέηξεζεο 

κέρξη ηελ άθημε ηνπ γεγνλφηνο (countdown social media) πνπ ζα δψζεη κεγαιχηεξε 

δεκνζηφηεηα. Πξνηάζεθε επίζεο «ν ηξνρφο ηεο αηπρίαο» ζαλ ηξφπνο έθθξαζεο ηεο ζέζεο 

―precarize the precarizers». Μηαο πξνζπάζεηαο πξφθιεζεο αλεζπρίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην επξσπατθφ δίθηπν λα ζπκκεηέρνπλ ζαλ ππνςήθηνη ζηφρνη ζην 

γχξηζκα ηνπ ηξνρνχ ηεο αηπρίαο,  ζα ηνπνζεηεζνχλ δειαδή θαληαζηαθά ζηελ «αλακνλή ηεο 

θαηαζηξνθήο». 

 

Γικηύωζη 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα project γηα λα κεγαιψζεη ε δηθηχσζε ηνπ δηθηχνπ. Σν έλα νλνκάδεηαη 

Maytag θαη είλαη έλα πεξηνδηθφ. Σν δεχηεξν νλνκάδεηαη Exchange θαη αθνξά ην πψο νη 

αθηηβηζηέο ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχλ λα πάλε ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο-πφιεηο γηα λα 

αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη απφςεηο. Σν ηξίην, ην Radio αθνξά ηε δηθηχσζε κέζσ ειεχζεξσλ 

ξαδηνθψλσλ. Σν ηέηαξην θαη ίζσο πην ελδηαθέξνλ είλαη ην Precarity Web_Ring[6], ε πξψηε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα έξεπλα ηνπ δηθηχνπ πάλσ ζην precarity ζε παλεπξσπατθή 

δηάζηαζε. 

[1] Γεο ην θείκελν ηνπ ιηβεξ απφ ην Βεξνιίλν γηα ηελ έλλνηα «παγθφζκηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα». 

  

 

[2] Ζ ζέζε ησλ Chainworkers δηαθσηίζηεθε θαιχηεξα ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ είρακε κε έλα απφ 

ηα κέιε ηνπο, ην Blicero, αιιά θαη κε ζπδεηήζεηο off the record πνπ θάλακε κε θάπνηνπο απφ 

απηνχο. 

[3] Γηα απηή ηε ζέζε δεο νιφθιεξo ην ξεχκα ηεο «αλάιπζεο ιφγνπ» (discourse analysis). Απηφ 

ην «ε γιψζζα νξγαλψλεη ηνλ θφζκν»  καο δίλεη λα θαηαιάβνπκε θηφιαο γηαηί νη Ηηαινί ζέινπλ 
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λα κηιήζνπλ πην ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζην δήηεκα ηεο επηζθάιεηαο: γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην 

«δνπιεηά, φρη επηζθάιεηα» ηεο θεληξναξηζηεξάο. 

[4] Γηα ην εξγαιείν ηεο ηαμηθήο ζχλζεζεο, καδί κε ηηο αληηθάζεηο ηνπ, κπνξείο λα πάξεηο κηα 

γεχζε ζην  http://www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/engl/e_klazu.htm                        . 

[5] Serpica Naro είλαη ν αλαγξακκαηηζκέλνο  San Precario. Οη ηηαιηθέο νκάδεο πέξζη 

δεκηνχξγεζαλ ηε θαληαζηηθή πεξζφλα κηαο «δηεζλνχο θήκεο ζρεδηάζηξηαο κφδαο», ηεο έξπηθα 

Νάξν θαη κέζα απφ θείκελα ζε ηνπηθέο θαη εζληθέο εθεκεξίδεο θαηάθεξαλ ππνδπφκελνη ηελ 

πξσηνβνπιία πξφζθιεζεο ηεο έξπηθα Νάξν ζην Μηιάλν λα εμαζθαιίζνπλ δεκνηηθέο  

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ έθζεζε ηεο. Σαπηφρξνλα ζαλ πνιηηηθνί αθηηβηζηέο έθαλαλ θάιεζκα γηα 

δηαδήισζε ελάληηα ζηελ έθζεζε ηεο «εκπνξηθήο» έξπηθα Νάξν. Σα mainstream media 

ηζίκπεζαλ θαη ήξζαλ καδηθά. Ζ αζηπλνκία πξνζπάζεζε λα ζηακαηήζεη ηελ είζνδν ηνπ 

πξεθάξηνπ πιήζνπο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν φηαλ κε έθπιεμε αληίθξπζε ηελ ππνγξακκέλε άδεηα 

ρξήζεο ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σειηθά ε έθζεζε κφδαο πνπ πεξίκελαλ ηα Μ.Μ.Δ. έγηλε 

κε ζέκα «νη ελδπκαζίεο ησλ πξεθάξησλ αλζξψπσλ» 

[6] Γηα ην Precarity Web_Ring  ζα γίλεη μερσξηζηή παξνπζίαζε. 

 

Απφ θαξηάζεδεο john-john 

(Γηα δεκφζην δηάινγν ζηείιεηε θείκελα εδψ ή / θαη ζην αζελατθφ ηληπκήληηα) 

———————————————————————————————————————  
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«Οδική Αζθάλεια» – Δπιηήρηζη 

 

Ζ θπβέξλεζε ηεο «αιιαγήο» πξνθαζηδφκελε 

ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηνπνζεηεί θάκεξεο ζε 

δηάθνξα ζεκεία ησλ δξφκσλ.  Σαπηφρξνλα ην 

εζληθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε νκφθσλα ζηηο 

12.12.2005 ηελ ππεξαχμεζε ησλ πξνζηίκσλ γηα 

«παξάλνκε ζηάζκεπζε» απφ £15 ζε £50!  Σν 

δήηεκα κε ηηο θάκεξεο ζηνπο δξφκνπο δελ είλαη 

θάηη θαηλνχξην.  Απνηειεί αλεθπιήξσην «έξγν» 

θαη ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο. 

Ζιεθηξνληθά κάηηα ζε ζηπι big brother ζα 

θσηνγξαθίδνπλ ηνπο «παξαβάηεο» νδεγνχο, νη 

νπνίνη ζα ιακβάλνπλ ηελ θιήζε (πξφζηηκν) ζην 

ζπίηη ηνπο (home delivery).  Απηφ ην 

ηερλνινγηθφ ζχζηεκα ζα βξίζθεηαη ζην 

αξρεγείν ηεο αζηπλνκίαο. 

Γελ έρσ απηαπάηεο.  Θεσξψ φηη θη απηά ηα 

κέηξα ηεο θπβέξλεζεο –εηδηθά νη θάκεξεο- 

ζηνρεχνπλ ζην  πιήξε έιεγρν θαη επηηήξεζε 

ηεο θνηλσλίαο απφ ην θξάηνο θαη η‘ αθεληηθά.  

Ήδε ζε δηάθνξα ζεκεία ππάξρνπλ θάκεξεο 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ θάζε θίλεζε.  

Μηα βφιηα εηδηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο ζα ζαο ην επηβεβαηψζεη. Αθφκα γλσξίδνπκε φηη ζε 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, η‘ αθεληηθά κέζσ θαη θιεηζηψλ θπθισκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

επηηεξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα είλαη «παξαγσγηθνί» !   Πξνζσπηθά δνχιεπα παιαηφηεξα 

ζε κηα θξεπεξί, φπνπ ν εξγνδφηεο καο έδηλε εληνιέο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

ζνλ αθνξά ηελ νδηθή αζθάιεηα, ην δήηεκα είλαη βαζχηεξν.  Καζεκεξηλά ζηα κ.κ.ε. 

πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο πξνηχπσλ πξνο κίκεζε.  ε αξθεηέο δηαθεκίζεηο εηαηξεηψλ 

απηνθηλήησλ-κνηνζπθιεηψλ, ην πεξηερφκελν θαηαδεηθλχεη ηελ ηιηγγηψδε ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζεη ην φρεκα ή αθφκα θαη ηε «καγθηά» ηνπ νδεγνχ (λα μεξνγπξίζεη ην απηνθίλεην, λα 

ζηπιιψζεη ηε κνηφξα, θ.α.).  Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δηάθνξα πεξηνδηθά ηέηνηνπ ηχπνπ 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 

ηελ Κχπξν είλαη γεγνλφο φηη νη ειάρηζηεο ζπγθνηλσλίεο καδηθήο κεηαθνξάο θαιχπηνπλ κέξνο 

ησλ αλαγθψλ ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ αηφκσλ.  Έηζη, απηφκαηα παξνηξχλεηαη ε αγνξά 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, πνπ δεκηνπξγεί πνιιαπιά πξνβιήκαηα φπσο: 

Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Αχμεζε πνζνζηνχ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ 

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

Αλαζθάιεηα γηα ηνπο πνδειάηεο 

Ηδησηηθνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο νδεγνχο 

Ζ ζπλερηδφκελε ηνπνζέηεζε θάκεξσλ, ε αζηπλνκνθξαηία ζηνπο δξφκνπο, ηα πξφζηηκα, ε 

εθκεηάιιεπζε θαη ε θαηαπίεζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο (εμαληιεηηθά σξάξηα, κηζζνί ηεο πείλαο, 

εξγαηηθά «αηπρήκαηα») ζα ζπλερίδνπλ λα είλαη βηψκαηα φζν ε θνηλσλία παξακέλεη απαζήο.  

θνπφο ησλ θξαηηζηψλ είλαη λα δψζνπλ ην κήλπκα φηη νη εμνπζηαζηηθνί κεραληζκνί είλαη 

αλίθεηνη θαη φηη είλαη κάηαην λα αληηζηεθφκαζηε.  Απηφ είλαη έλαο κχζνο πνπ πξέπεη λα ηνλ 

θαηαξξίςνπκε.  Θεσξνχκε φηη νη ξηδηθέο αιιαγέο κε ζθνπφ κηα ειεχζεξε θνηλσλία είλαη εθηθηέο 

κφλν κε ζπλερείο θαη αδηάιιαθηνπο ζπγθξνπζηαθνχο αγψλεο, ελάληηα ζην θξάηνο θαη ηνλ 

θαπηηαιηζκφ. 

Ηαλνπάξηνο, 2005 

exegersi2002@yahoo.com 

Αναθσμιάζεις από ηο Κσπριακό Τηλεοπηικό Τοπίο 

 

ηαλ πξηλ απφ ρξφληα μεθίλεζε κηα 

«εκηζπδήηεζε» κέζα ζε θάπνηα θνκκάηηα ηεο 

θππξηαθήο θνηλσλίαο, γηα ην άλνηγκα ή φρη 

ησλ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ αηζέξσλ 

ζηα ηδησηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην 

βαζηθφ επηρείξεκα ππέξ ήηαλ πσο θάηη ηέηνην 

ζα νδεγνχζε ζηνλ απαξαίηεην πγηή 

αληαγσληζκφ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα 

αλέβαδε ηελ πνηφηεηα θαη ζα γελλνχζε 

πνιπθσλία. 

ηε θαη΄επίθαζε ινηπφλ αλαδήηεζε απηνχ 

ηνπ πεξηβφεηνπ «κπέκπε» (πγηήο 

αληαγσληζκφο ιέλε απηνί, ιεθηά θαη πάιη ιεθηά θαη θφληξα ιεθηά ιέσ εγψ θαη απηνί θπζηθά… 

απφ κέζα ηνπο) πνπ φιν ηνλ αθνχκε θαη φιν δελ ηνλ βιέπνπκε , έρεη κπνηηιηαξηζηεί ν νπξαλφο 

καο κε ηνπ θφζκνπ ηνπο ηδησηηθνχο ζηαζκνχο. 

Καη ελψ πνζνηηθά έρεη ππεξθαιπθζεί ν ρψξνο, ν ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνιπθσλίαο, ηνπ 

αληίινγνπ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη κε ζπκβαηηθνχ παξακέλεη εμίζνπ καχξνο, 
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άξαρλνο θαη άπηαζηνο, φπσο ήηαλ φηαλ ην ΡΗΚ δηαθέληεπε κνλαρηθά ηνλ νξίδνληα. Αιιά θαη 

ρεηξφηεξα, γηαηί ηψξα ξππαίλεηαη ε αηκφζθαηξα κε πνιχ πεξηζζφηεξα βιαβεξά αέξηα, θαη ην πην 

αλεζπρεηηθφ κε ην πνπ επαλαιακβάλνληαη απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο αλεμαίξεηα… νη ίδηεο 

αλακαζεκέλεο, αληηδξαζηηθέο, νπηζζνδξνκηθέο, ζπληεξεηηθέο ηδέεο, απηέο ξηδψλνπλ αθφκε 

βαζχηεξα ζηε κέζε ζπλείδεζε θαη γίλνληαη αλακθηζβήηεηα αμηψκαηα. 

Δίλαη αλαηξηρηαζηηθφ λα ζθέθηεζαη κε ηη κπνιηαδφκαζηε θαζεκεξηλά ζαλ θνηλσλία, κηα 

θνηλσλία κάιηζηα πνπ είλαη πεξίπνπ γαληδσκέλε πάλσ ζηε ηειεφξαζε (κέζνο αηνκηθφο φξνο 

ηειεζέαζεο 3-4 ψξεο εκεξήζηα), αιιά πξνπάλησλ κηα θνηλσλία πνπ εμ΄αηηίαο ησλ ηζηνξηθψλ 

καο ζπγθπξηψλ (ν δηαθσηηζκφο καο πξνζπέξαζε ρσξίο λα γπξίζεη λα καο θoiηάμεη , νη καδηθέο 

επαλαζηαηηθέο πιεκκπξίδεο ηνπ 20νπ αηψλα ζθέπαζαλ ζηεξηέο καθξηά απφ καο, ηα 

ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ακθηζβήηεζεο θαη ρεηξαθέηεζεο ησλ πνιηηψλ ζπλερίδνπλ λα κνηάδνπλ 

κε ηξνπηθά θξνχηα πνπ θπηξψλνπλ νπνπδήπνηε αιινχ εθηφο απφ εδψ) δελ δηαζέηνπκε 

θαηάιιειεο άκπλεο νχηε δπλαηφ θξηηήξην, «φπνπ καο παίξλεη ν άλεκνο πάκε», απνηεινχκε έλα 

πνιχ εχθνξν ρσξάθη, άξα γηα θάζε ζπφξν πνπ ην ειιελνξζφδνμν, ξαηζηζηηθφ, ζεμηζηηθφ, 

απηαξρηθφ, θαπηηαιηζηηθφ, θαηεζηεκέλν (ιππνχκαη αλ αθνχγεηαη ζαλ ηζηηάην) καο   θπηεχεη. 

Μέζα ζην θαζηζηηθά καο ζνπιαηζάξνπλ θάζε βξάδπ μαλζηέο / κειαρξηλέο / θνθθηλνκάιιεο / 

«βπδνχδεο» κε ρισκή λνεκνζχλε θαη επηξαθή λαξθηζζηζκφ, πξσηνθιαζάηεο καζήηξηεο ηνπ 

δφγκαηνο «ηα ζειπθά αληηθείκελα ηνπ πφζνπ ζαο είλαη αθφκε εδψ… ρνπθηψζηε ηα γηα λα 

λνηψζνπλ επηηέινπο δηθαησκέλα». 

Ο αηνκηθφο καο ρψξνο θαηαθιχδεηαη απφ αδεθάγνπο, αδίζηαθηνπο λεαξνχο θαη κε, 

δεκνζηνγξάθνπο, πνπ ην έρνπλ βάιεη ηάκα λα καο εληππσζηάζνπλ, λα ηξαβήμνπλ ηα θψηα πάλσ 

ηνπο, αθφκα θαη δνινθνλψληαο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ θαιχπηνπλ. Καδξάξνπλ ηηο εηδήζεηο, 

πάληα κέζα ζηα θηινζνθηθά ζηεγαλά ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαλαιάξρε πνπ ππεξεηνχλ, 

επηηίζεληαη, εθζέηνπλ θαη θαηαθξενπξγνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη δσή ηνπ θάζε αδχλαηνπ, 

μέλνπ, δηαθνξεηηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα καζνχλ ηα ιφγηα, γίλνληαη δηαθξηηηθνί , δελ θαλεξψλνπλ 

ηαπηφηεηεο θαη νλφκαηα, φηαλ πίζσ απφ ηελ είδεζε βξίζθεηαη νπνηνζδήπνηε ηζρπξφο, κε ηνλ 

νπνίν ην θαλάιη ηνπο δελ ζέιεη λα ηα βάιεη. 

Οη πξψηεο καο εηδήζεηο είλαη νη θινπέο, νη κηθξνπαξαβάζεηο αιινδαπψλ, νη βηαζκνί, νη γάκνη 

θαη ηα δηαδχγηα ησλ ζηαξ ε ησλ γαινδναίκαησλ θαη θπζηθά νη θαζεζησηηθέο αηάθεο γηα ην 

θππξηαθφ. Καη γηα ―grand finale‖, αθαηάρλσηα ???, επηδείμεηο κφδαο, ραξηησκέλεο ηζηνξηνχιεο 

γηα ζθίνπξνπο, αληηιφπεο, ε θνάια θαη θπζηθά κία ρνξηαζηηθή δφζε κηθξνθνπηζνκπνιηνχ 

απ΄φια θαη γηα θάζε φξεμε. 

Οηηδήπνηε άιιν, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ πξνθχπηεη εδψ θί αιινχ, θαη εθπίπηεη ηνπ 

θαζηεξσκέλνπ καληθέζηνπ ησλ θπξίαξρσλ ζπκθεξφλησλ απιά δελ ππάξρεη ….άξα δελ 

κεηαδίδεηαη. 

Σν ςπραγσγηθφ κελνχ πνπ καο πξνηείλεηαη έρεη γηα θαιχηεξα πηάηα ηαηλίεο φπσο ην ‗Οη 

κάγηζζεο ηεο κχξλεο‘. πνπ γπλαίθεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηνπο κφλν ζαλ ζχδπγνη 



18 
 

θάπνηνπ, ςνθνχλ θπξηνιεθηηθά γηα έλα «θαιφ γάκν», θαη θπζηθά είλαη έηνηκεο γηα φια. Να 

εμνπδεηεξψζνπλ ηελ αληίδειε, θαη βηνινγηθά αλ ρξεηαζηεί, λα ηεο αξπάμνπλ ην αξζεληθφ, λα ην 

εμαπαηήζνπλ, λα ην ζαγελεχζνπλ κε καγηθά καληδνχληα, θαη λα επηθπξηαξρήζνπλ πάλσ ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ επηθξάηεηα. Καη φια απηά κε ηηο επινγίεο ησλ δεκηνπξγψλ / 

ζπληειεζηψλ ηεο ηαηλίαο, πνπ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη απφιπηα ηεο ππαξμηαθέο αλαδεηήζεηο 

θαη ηεο κεζφδνπο απηνπξαγκάησζεο ησλ εξψσλ ηνπο. Σνπο θαινκεηαρεηξίδνληαη, ηνπο 

ζαπκάδνπλ, ηνπο δηθαηψλνπλ. Ζ θαιπκκέλε αιιά θαη απξνθάιππηε ζπλάκα πνξλεία (πνπ θάλεη 

ηελ θαλεξή, θαλνληθή, λα κνηάδεη κε ηέξαο ηηκηφηεηαο), κεηνπζηψλεηαη ζε καγθηά θαη γπλαηθεία 

ιεβεληηά. 

Απηή εηδηθά ε ηαηλία, κε έρεη θάκεη λα λνηψζσ βαζηά πφζν ε αγνξαπσιεζία έρεη δηεηζδχζεη γηα 

ηα θαιά κέζα ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε ησλ «επππφιεπησλ θνηλσληψλ». Κάζε ηη ζηελ χπαξμε 

καο είλαη θπληθά δηαπξαγκαηεχζηκν, κέζα ζηνπο ζθιεξνχο θαη απαξάβαηνπο θαλφλεο ηεο, ην 

ζψκα καο, ην κπαιφ καο, ε «νπζία» καο. 

 

Με απηά θαη κε άιια, αληηιακβάλνκαη ηε θαζπζηέξεζε λα έρεη απνθηήζεη έλα ζρεδφλ άηξσην 

κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο θαη αλαδίπισζεο. Πξαγκαηηθά δηεξσηνχκαη, κε δεδνκέλα ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά καο ζαλ θνηλσλία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «πεξηξξένπζα πνιηηηθή 

καο αηκφζθαηξα», κέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή καο ζηηγκή, πσο βγαίλνπκε απ΄απηφ ηνλ 

βάιην; Καη αθφκε πην θνβηηζηάξηθα… πνπ βαδίδνπκε; Καη γηα λα κελ θαηαπηέζσ ηελ ηξέρνπζα 

κνηξνιαηξηθή κνπ δηάζεζε, ηη,πνηνο θαη πφηε καο ειεπζεξψλεη απ΄εδψ κέζα; 

 

ηεο Ε. Δπξππίδνπ 
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Καρηάς και Κοινωνικά Κένηρα ή Η Αλίκη Μέζα ζηον Καθρέθηη 

 

Με ην θεηκελάθη απηφ ζα επηρεηξήζσ λα αλνίμσ έλα δηάινγν πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ έζεζε ν 

Μ.Β. ζην θείκελν «Καξηάο θαη Κνηλσληθά Κέληξα» (Φάιηεο, Σεχρνο 2).  Σν θείκελν είρε ζθνπφ 

λα  «πξνζπαζήζεη λα δηαγξάςεη -ιίγν ζπκπηεζκέλα– ηελ θαηάζηαζε, φπσο δηακνξθψλεηαη ζην 

θφζκν θαη λα αλαδεηήζεη κεξηθνχο ‗ηνκείο δξάζεο‘  πνπ ζα ‗δηθαηνινγνχζαλ‘  ηελ χπαξμε ελφο 

΄θνηλσληθνχ θέληξνπ‘». 

Δδψ ζα εζηηαζηψ ζην δεχηεξν άμνλα, ηνπο ‗ηνκείο δξάζεο‘.  πλεχξεζε, επηθνηλσλία, απην-

νξγάλσζε, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή απηνλνκία, δηθηχσζε, αληη-πιεξνθφξεζε είλαη νη άμνλεο 

πνπ αλαιχζεθαλ ήδε σο αλαγθαίνη ηνκείο δξάζεο.  Γηαγξάθνπλ απφ κφλνη ηνπο ην γεγνλφο φηη – 

φπσο θαη ζε θάζε αλζξψπηλε ζπλζήθε-  ππάξρεη ην ‗κέζα‘ θαη ην ‗έμσ‘, ζηελ πξνθεηκέλε 

ππάξρεη ε δξάζε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θέληξνπ θαη ε δξάζε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ θέληξνπ κε ηελ θνηλσλία.  Δζσηεξηθέο ζρέζεηο 

θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο απνηεινχλ ζηελ νπζία ην ηξαπέδη ηνπ ραζάπε, ην πεδίν 

κεηνπζίσζεο ησλ ηδεψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζε πξάμε. 

Σα δχν απηά είδε ζρέζεσλ είλαη ζηελ νπζία έλα θαη ην απηφ, αιιά είλαη έγθπξε θαη ρξήζηκε ε 

αλάιπζή ηνπο μερσξηζηά γηαηί δηέπνληαη απφ μερσξηζηέο δπλακηθέο.   Οη εζσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπιινγηθνηήησλ είλαη εθείλεο πνπ πάληνηε αλαιχνληαη θαη ‗μχλνληαη‘ ιηγφηεξν. 

Δπεηδή ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο είλαη αδχλαηνλ λα ην βιέπνπκε μερσξηζηά απφ ηε κνξθή ηεο, 

(εθηφο αλ είκαζηε δηαθεκηζηηθφ γξαθείν, θφκκα, εθθιεζία, θξάηνο ή ζπγθεληξσηηθνχ ηχπνπ 

ΜΚΟ) ζα επηρεηξήζσ κηα ζχληνκε αλάιπζε θάπνησλ πηπρψλ ηνπ άμνλα ‗εζσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο‘.  Σν γεγνλφο φηη αθφκα θαη κεηά απφ ηφζα ρξφληα θηλεκαηηθήο εκπεηξίαο 

πξέπεη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε θαη λα απνδείμνπκε ηελ αλάγθε αλάιπζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ απφ κφλν ηνπ ιέεη θάηη.  Καη απηφ γηαηί νη ζπιινγηθφηεηεο δηέπνληαη ζπρλά απφ ην 

θφβν πσο ε ελαζρφιεζε καδί ηνπο απνηειεί απαμίσζε ηεο δνκηθήο αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο ζεσξίαο έλαληη κηαο ςπρνζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ νκαδηθήο δηαδηθαζίαο, κηαο 

ππεξαπινπζηεπκέλεο αλαθνξάο ζην βίσκα, ρσξίο ζπιινγηθή εγθπξφηεηα.  Ζ αιήζεηα είλαη φηη 

απηνί νη θίλδπλνη ππάξρνπλ, ηα πξάγκαηα φκσο δελ είλαη άζπξν – καχξν, έγθπξε ζεσξία ηεο 

δνκήο –άθπξν, αλφεην, νθζαικνζθνπηθφ βίσκα.   Αλ δερηνχκε φηη ν θφβνο απηφο ππάξρεη, καο 

θέξλεη ζε ηξεηο παξάιιεινπο άμνλεο πνπ δηέπνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο ζε κηα ζπιινγηθφηεηα 

θαη πνπ νπσζδήπνηε ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο κε απίζηεπηε πνιππινθφηεηα: 

Σελ αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

Σελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ κειψλ, άξα θαη ηε ζέζε ηεο ζεσξίαο ζηε ζπιινγηθφηεηα 

Σν δήηεκα ηνπ θχινπ 
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Αο μεθηλήζσ αλάπνδα: ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπιινγηθνηήησλ κε θνηλσληθέο – 

πνιηηηθέο αλεζπρίεο (ελαιιαθηηθψλ θαη κε) απνηειείηαη απφ άληξεο.  Οη ιφγνη είλαη πνιινί θαη 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε άιιν θείκελν.  Απηφ απφ κφλν ηνπ νδεγεί ζε κηα έκθπιε θπξηαξρία 

ζηε ζθαίξα ηνπ δεκνζίνπ, άξα θαη ζηνπο έκθπινπο ηξφπνπο ζθέςεο, έθθξαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

πνπ θπξηαξρνχλ ζε απηή ηε ζθαίξα.  ε ηη κεηαθξάδνληαη απηά;  Πξψη‘ απ‘ φια ζε έκθπιε 

παξαγσγή  Λφγνπ θαη Θεσξίαο κέζα ζηε ζπιινγηθφηεηα (ζε νπνηνδήπνηε εχξνο θαη αλ 

πινπνηείηαη), ζε έκθπιε δηχιηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, αιιά θαη ζε κηα έκθπιε ηεξάξρεζε πνπ 

δίλεη ην πξνβάδηζκα ζηε ζεσξία έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο, ζηε λφεζε έλαληη ηεο θαληαζίαο, ζην 

«ιέγσ» έλαληη ηνπ «αηζζάλνκαη», ζηε δνκή έλαληη ηνπ βηψκαηνο θαη, ηειηθά φπσο δηαθαίλεηαη 

πνιιέο θνξέο, ζηε ζχγθξνπζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο έλαληη άιισλ πεδίσλ ζχγθξνπζεο.  Σν φηη 

αλαπαξάγνπκε ηνπο ςεπην – δπτζκνχο θη απηφ ιέεη θάηη απφ κφλν ηνπ. 

Απηφκαηα έηζη, θαηαιήγνπκε ζε δπλακηθέο πνπ απνδίδνπλ κηα κφληκε εζσηεξηθή ηεξάξρηζε 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, θάηη ζαλ νη ‗ζεσξεηηθνί‘ θαη νη ‗πξαθηηθνί‘ ζην θνηλφ 

εγρείξεκα.  Σν πξφβιεκα, λα δηεπθξηλίζνπκε, δελ έγθεηηαη ζην φηη ηα πην ζεσξεηηθά 

θαηαξηηζκέλα κέιε ζα έρνπλ πην ζεκαίλνληαη ιφγν φηαλ πξφθεηηαη λα παηδέςεη ε ζπιινγηθφηεηα 

ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν.  Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη κε ηε κνληκφηεηα ηεο ηεξάξρεζεο κε 

βάζε ηελ άλεζε ζηελ παξαγσγή ζεσξίαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο νκάδαο απαηηεί έλα ξεζάιην ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη ην θαληαζηαθφ ηνπ θαζ‘ ελφο θαη ηεο θάζε κηαο καο.  Ο θαηεζηεκέλνο δεκφζηνο ρψξνο 

δηαρσξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνλ θαηεζηεκέλν ηδησηηθφ ρψξν κε ηνπο ίδηνπο δπτζκνχο πνπ 

αληρλεχνληαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο: νη άληξεο, ε δνκή, ε λφεζε, ε απνζηαζηνπνίεζε 

θπξηαξρνχλ ζην δεκφζην – νη γπλαίθεο, ην βίσκα, ην ζπλαίζζεκα,  ε ακεζφηεηα ζην ηδησηηθφ.  

Σειηθψο, φινη θνπηζαίλνπκε.  ε έλα εγρείξεκα εγθαζίδξπζεο κηαο ‗δψλεο αλάζαο‘ απαηηείηαη 

επαλεμέηαζε θαη απνδφκεζε ησλ πην πάλσ –θαη άιισλ- δηαρσξηζκψλ πνπ νξίδνπλ ηη είλαη 

ηδησηηθφ θαη ηη δεκφζην, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ αλάιπζε ησλ 

αιιεπάιιεισλ ζηξσκάησλ … 

Με ηε δήισζε φηη ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ζεζκνί καο έμσ απφ ηηο ηεξαξρεκέλεο δνκέο δελ 

έρνπκε θαζαξίζεη   Ο ιφγνο θαη ηα ζψκαηα καο είλαη ηα κέζα πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ καο ζηηο 

κεηαμχ καο ζρέζεηο.  Υξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα δχν δηαθνξεηηθά απ‘ φηη ζην 

θαηεζηεκέλν γηα λα πινπνηήζνπλ ηελ ‗ειεχζεξε δψλε‘.  Σν δεηνχκελν δελ είλαη πξάμε γηα ηελ 

πξάμε βέβαηα – απφ απηφ βιέπνπκε άθζνλν.  Μάιινλ ην δεηνχκελν είλαη ηειηθά ‗ζεσξία θαη πην 

νινθιεξσκέλε‘ πνπ λα αθνξά φρη κφλν φζα αληηιακβαλφκαζηε σο θνηλσληθή δνκή αιιά θαη 

φζα πξαγκαηψλνπκε ζην άκεζν ζπιινγηθφ επίπεδν κε ην ζψκα θαη ην ιφγν καο. 

Γέζπσ Π. 
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Fortress Europe – Η Δσρώπη θεωρεί ηοσς μεηανάζηες ανεπιθύμηηοσς 

 

2022 -A new European 

order 

Robot guards patrolling the 

border 

Cybernetic dogs are 

getting closer and closer 

Armoured cars and 

immigration officers 

Asian Dub Foundation-

Fortress Europe 

Μα θαιά ηη είλαη απηή ε 

Δπξψπε-Φξνχξην; 

Δπξψπε-θξνχξην είλαη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ΔΔ κεηά ηε ζπλζήθε 

ΈΓΚΔΝ. Αθνξνχλ ηελ είζνδν πνιηηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζην έδαθνο ηεο ΔΔ, θαη ηελ 

αζηπλφκεπζε ησλ ζπλφξσλ ηεο. Ζ επίζεκε εθδνρή είλαη φηη απηά ηα κέηξα ππάξρνπλ γηα λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ ΔΔ απφ ηξνκνθξάηεο πνπ πηζαλφλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δηθαίσκα ηεο 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εληφο ηεο ΔΔ θαη γηα ηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο  αλεξγίαο. 

Δίλαη φκσο έηζη; 

1) χκθσλα κε ηελ ινγηθή ηεο ΔΔ, φζν ιηγφηεξνη πξφζθπγεο γίλνληαη δεθηνί, ηφζν ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ γηα ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα. κσο ην 99,9% ησλ αλζξψπσλ πνπ δεηνχλ 

πνιηηηθφ άζπιν, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ ηξνκνθξαηία. Αληηζέησο είλαη νη ίδηνη ζχκαηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ αζθνχλ θάπνηα απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα ζηελ παηξίδα ηνπο. 

2) Τπάξρεη ηζρπξφηεξε αζηπλφκεπζε ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ζηελ ΔΔ, γηα λα κελ κπνξνχλ λα 

κπνπλ παξάλνκνη κεηαλάζηεο. κσο νη ηξνκνθξάηεο δελ κπαίλνπλ θξπκκέλνη ζε θνξηεγά, ζην 

ζχζηεκα πξνζγείσζεο θάπνηνπ αεξνζθάθνπο, νχηε θαλ κέζα ζην ακπάξη θάπνηνπ απφ ηα 

ζαπηνθάξαβα πνπ αξκελίδνπλ ζηε Μεζφγεην. Πφζν κάιινλ εκπηζηεχνληαη ηελ ηχρε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο ζηα ρέξηα θάπνηνπ δνπιέκπνξνπ. Απηέο νη ιχζεηο απειπηζίαο είλαη «πξνλφκην» 

πάκπησρσλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ κέρξη λα ηνπο ρνξεγεζεί βίδα θη άδεηα 

παξακνλήο. 

3) Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αξηζκνί απειάζεσλ έρνπλ απμεζεί θαηαθφξπθα. Ο ιφγνο είλαη φηη ε 

δηαδηθαζία έρεη γίλεη πην εχθνιε. Μάιηζηα νη απειάζεηο γίλνληαη πάξαπηα, αθφκα θαη ζε 
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πεξηπηψζεηο πνπ ε παξακνλή ηνπ απειαζέληνο αηφκνπ θξηλφηαλ αλαγθαία γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο (φπσο ε πεξίπησζε Ηνξδαλνχ παηέξα ελφο αλήιηθνπ παηδηνχ πξφζθαηα ζηελ Κχπξν). 

4) Δκπνδίδνπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο εληφο ΔΔ θαη γηα πνιινχο κεηαλάζηεο, ε είζνδνο 

είλαη απιά αδχλαηε . 

Ζ πνιηηηθή απηή δελ είλαη κφλν άδηθε, αιιά θαη πιήξσο 

απνηπρεκέλε. Γηαηί, παξφια απηά: 

Α) Ήδε έρνπλ γίλεη δχν πνιχλεθξα ηξνκνθξαηηθά 

ρηππήκαηα ζηελ Δπξψπε (Μαδξίηε, Λνλδίλν). 

Β) Ζ αλεξγία έρεη αλέβεη θαηαθφξπθα ζηνπο ηνκείο ησλ 

πηπρηνχρσλ θαη φρη ησλ επαγγεικάησλ φπνπ 

εξγνδνηνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαλάζηεο. 

Γ) Οη δείθηεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο δελ έρνπλ πέζεη 

πνζψο. Απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ίδην ην ειιεληθφ 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεσο, φκσο θαίλεηαη φηη γηα απηφ 

δελ θηαίλε νη μέλνη, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βίαησλ εγθιεκάησλ δηαπξάρζεθε απφ 

ληφπηνπο. 

Άξα θάηη άιιν ζπκβαίλεη. Μήπσο ε ΔΔ ηξέρεη λα κπαιψζεη, ζπκαηνπνηψληαο ηνπο κεηαλάζηεο 

θαη ηνπο πξφζθπγεο, ηα  θαθψο έρνληα ηεο λενθηιειεχζεξεο δνκήο ηεο; Πάλησο φηη θαη λα θάλεη 

εκείο ζπλερίδνπκε λα παιεχνπκε. 

Γηα κηα Δπξψπε αλνηρηή ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο 

Γηα κηα Δπξψπε κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο 

Γηα κηα Δπξψπε ησλ ιαψλ θαη φρη ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γηα κηα Δπξψπε φπνπ ε απνηθηαθή-ηκπεξηαιηζηηθή λννηξνπία ζα αλήθνπλ ζην παξειζφλ 

Γηα κηα Δπξψπε ρσξίο ξαηζηζκφ,θαζηζκφ, ρσξίο πνιέκνπο θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο 

Γηα κηα ζνζηαιηζηηθή Δπξψπε 

 

Νηθφιαο Κνθθάιεο 

Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 4ν έηνο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail:yrecyprus@yahoo.co.uk 
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Cyclown Circus (Β΄μέρος) 

 

Οη Cyclown Circus είλαη έλα πεξηπιαλψκελν ηζίξθν δξφκνπ.  Απφ ην Ννέκβξην βξίζθνληαη ζηελ 

Κχπξν θαη δνπλ ζηελ θαηάιεςε Malacasa ζηε λφηηα Λεπθσζία.  Σνπο Cyclown Circus 

απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ε  Ρνζίν (απφ ηελ Αξγεληηλή), ν Νηέεβηλη (απφ ηε Γεξκαλία), ν 

Ραθαέι (απφ ηηο ΖΠΑ), ε Μαξηιίο (απφ ηνλ Καλαδά),o ηάληη (απφ ηηο ΖΠΑ), ν Πηέξν (απφ ηελ 

Ηηαιία), ν Tζηάληλ (απφ ηηο ΖΠΑ) θαη ν ηκφλε (απφ ηελ Ηηαιία). 

Σν πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο δεκνζηεχηεθε ζην δεχηεξν ηεχρνο ησλ Φάιησλ, εδψ 

…………….. 
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Πνηα είλαη ε καθξχηεξε δηαδξνκή πνπ έρεηε θάλεη πνηέ ζε κηα κέξα; 

Ραθαέι:  Ο Σζηάληλ, ν ηάληη θη εγψ θάλακε κηα θνξά 180 ρηιηφκεηξα. 

άληλ:  Ζ καθξχηεξε δηαδξνκή πνπ έρνπκε θάλεη ρσξίο αθξηβψο λα έρνπκε  κέξνο λα κέλνπκε 

ήηαλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Κξναηία γηα ηξεηο κήλεο…..Έθαλε δέζηε θη εκείο δελ είρακε θάλεη θαλ 

ληνπο γηα ηξεηο κήλεο.  Αιιά ήκαζηε δίπια απφ ηε ζάιαζζα, νπφηε ηα βνιεχακε κε κηα βνπηηά. 

Ραθαέι: Σν Καινθαίξη δελ είλαη ηφζν άζρεκα γηαηί κπνξείο λα ζηακαηήζεηο, λα παίμεηο θαλέλα 

ηξαγνχδη, λα παίμεηο ιίγν κε ηηο θνξίλεο, λα πάξεηο θαλέλαλ ππλάθν, λα γξάςεηο θαλέλα 

γξάκκα….Σα δχζθνια είλαη ην ρεηκψλα, νπφηε ε κέξα ηειεηψλεη θαηά ηηο πέληε ην απφγεπκα  

Υξεηάδεηαη λα μππλήζεηο ζηηο ελληά ην πξσΐ γηα λα κπνξέζεηο λα θηάζεηο θάπνπ πξηλ λπρηψζεη 

θαη λα θαηαζθελψζεηο. 

Σζηάληλ: Ζ ηδέα είλαη λα πξνζπαζείο λα πεγαίλεηο Βφξεηα ην Καινθαίξη θαη Νφηηα ην Υεηκψλα, 

νπφηε κπνξείο λα ηαμηδεχεηο πην άλεηα γηα πνιιέο ψξεο. 

Μαξηιίο: Δίρακε σξαίεο ζπλαληήζεηο κε άιινπο πνδειάηεο….Τπάξρνπλ άιινη πνδειάηεο πνπ 

ηαμηδεχνπλ πνιχ πην νξγαλσκέλα απφ καο, πξνζπαζψληαο γηα παξάδεηγκα λα θάλνπλ ην γχξν 

ηνπ θφζκνπ ή λα επηζθεθηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέξε.  Με καο είλαη δηαθνξεηηθά, δελ είρακε 

πξνγξακκαηίζεη θαζφινπ ηνλ εξρνκφ καο εδψ.  Σν απνθαζίζακε ζηελ Ηζηακπνχι.  Οη  βίδεο καο 

γηα ηελ Σνπξθία θφληεπαλ λα ιήμνπλ θαη νη βίδεο γηα ηε πξία ήηαλ πνιχ αθξηβέο, ζθεθηήθακε 

λα πάκε κε πινίν ζην Λίβαλν αιιά ήηαλ δχζθνιν, νπφηε απνθαζίζακε λα έξζνπκε εδψ. 

Ραθαέι: Άιινη άλζξσπνη φηαλ ηαμηδεχνπλ πνδειαηψληαο μέξνπλ πνχ πάλε, θαιχπηνπλ 100 

ρηιηφκεηξα ζε κηα κέξα, μέξνπλ πνχ ζα θνηκεζνχλ ην βξάδπ, ζέινπλ λα γπξίζνπλ ζηε δνπιεηά 

θαη ην ζπίηη ηνπο θάπνηα ζηηγκή.  Άιινη έρνπλ κηα ακπδξή εηθφλα γηα ην πνχ πάλε ή πψο ζα 

ηαμηδέςνπλ.  Δκείο δελ έρνπκε ηελ παξακηθξή ηδέα. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη είκαζηε απιψο 

αλνξγάλσηνη, αιιά ην φηη ηαμηδεχνπκε κε άιιν ηξφπν: ηαμηδεχνπκε κε πνδήιαηα θαη θάλνπκε 

παξαζηάζεηο φπνπ βξεζνχκε.  Μπνξεί λα ζηακαηήζνπκε ζε κηα κηθξή πφιε ησλ 1000 θαηνίθσλ 

ή ησλ 30 000 θαηνίθσλ.  Βξίζθνπκε πάληα ηξφπν λα είκαζηε πξνζαξκνζηηθνί, αλάινγν κε ην ηη 

βξίζθνπκε.  Αλ είρακε θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα θάλνπκε, απηφ ζα δηέιπε ηα 

πάληα, ζα ήηαλ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ.  Απηφ είλαη ην ζηπι δσήο καο: ηαμηδεχνπκε θαη θάλνπκε 

παξαζηάζεηο δξφκνπ, δελ πξνζπαζνχκε λα γπξίζνπκε ζπίηη!! 

Μαξηιίο:   Δίλαη επίζεο ζέκα αιιειεγγχεο κεηαμχ καο.  Πξηλ ζπλαληήζσ ηελ νκάδα ηαμίδεπα 

κφλε κνπ κε ην πνδήιαην κνπ.  Ήηαλ πνιχ σξαία, αιιά πνιχ πην δχζθνια.  Μέζα ζηελ νκάδα 

είλαη αιιηψο: απφ ηε κηα κπνξεί λα είλαη απηφ πνπ ζέισ λα θάλσ εγψ θη απφ ηελ άιιε κπνξεί λα 

είλαη αδχλαην λα ην θάλνπκε φινη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο βίδαο γηα ηε πξία.  Αιιά είλαη 

ζπνπδαίν λα θαηαθέξλνπκε λα θάλνπκε πξάγκαηα καδί. 

Πνηεο δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ νκάδα. 
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Ραθαέι:  πλεζηζκέλα πξάγκαηα, φπσο φηαλ κεγαιψλεηο ζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα.  Αλφεηα 

πξάγκαηα φπσο ‗Μελ πίλεηο πάληα ηνλ θαθέ κνπ‘ θαη ηέηνηα…. 

Μαξηιίο: Δδψ δελ είλαη φπσο φηαλ θαηαζθελψλνπκε.  Ζ επζχλε ηνπ ζπηηηνχ είλαη πην 

πνιχπινθε. 

Πφζσλ ρξνλψλ είλαη πεξίπνπ ηα άηνκα ζηελ νκάδα; 

Ραθαέι:  Απφ 40 κέρξη 21. 

Μεξηθνί ήζαζηε κνπζηθνί θαη θάπνηνη ήηαλ ζην ηζίξθν απφ πξηλ.  Ση άιιεο ‗ξίδεο‘ έρεη ε νκάδα. 

Ραθαέι:  Οη Ηηαινί δνχιεπαλ κε κηθξά παηδηά ζηε Ρψκε. 

Πηέξν:  Πξηλ δπν ρξφληα κπήθα ζηελ νκάδα.  ηε Ρψκε είρα κε έλα θίιν κνπ εξγαζηήξη 

θαηαζθεπήο θαη επηδηφξζσζεο πνδειάησλ.  πνηνο ήζειε κπνξνχζε λα έξζεη λα δηνξζψζεη ή λα 

θηηάμεη έλα πνδήιαην δσξεάλ.  θέθηνκαη κήπσο νξγαλψζσ έλα θαη ζηε Λεπθσζία. 

Πνχ ήζαζηε πξηλ έξζεηε ζηελ Κχπξν; 

Ραθαέι:  ηελ Σνπξθία. 

Πνηα ήηαλ ε αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζην ηζίξθν 

δξφκνπ πνπ παξνπζηάδαηε; 

Μαξηιίο: Δίλαη πνιχ αλνηθηνί άλζξσπνη, απινί…. ηνπο 

αξέζεη λα παξαθνινπζνχλ ελψ εηνηκάδνπκε ηελ 

παξάζηαζε, ελψ αιιάδνπκε, ελψ αλεβαίλνπκε ζηα 

πνδήιαηα…Πξηλ θάπνηνη απφ καο ήκαζηε ζηε 

Βνπιγαξία. 

Οη εληππψζεηο ζαο απφ ηνλ θφζκν εδψ, πνηεο ήηαλ; 

Μαξηιίο: Ζ αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ κέρξη ηψξα ήηαλ 

πάξα πνιχ θαιή.  Αθνχσ φηη νη Κχπξηνη πνιιέο θνξέο 

είλαη ελζνπζηψδεηο φηαλ νξγαλψλνπλ θάηη αιιά φηαλ 

έξζεη ε ψξα λα ην θάλνπλ, ηξαβάλε πίζσ….Γελ μέξσ αλ είλαη αιήζεηα 

 

Ραθαέι:  Οη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη θαη κεηά ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη 

άιιν, είλαη θπζηθφ! 

Μαξηιίο: Μέρξη ηψξα ηα πξάγκαηα ήηαλ εχθνια.  Σν κέξνο πνπ δνχκε είλαη θαηάιεςε θαη κέρξη 

ηψξα φια παλ θαιά.  Ο θφζκνο γχξσ είλαη πνιχ εληάμεη.  ηαλ ήξζε κηα θνξά ε αζηπλνκία ηνπο 

εμεγήζακε ηελ θαηάζηαζε θαη είπαλ φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα.  Γελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ 
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κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ην εξγαζηήξην πνδειάησλ γηαηί αλ ην θάλνπκε ζα πάξεη θάπνηα 

δεκνζηφηεηα.  Θα θηηάμνπκε κηα πηλαθίδα κε ην φλνκα ηνπ ρψξνπ θαη‘ αξρήλ θαη ζα δνχκε πψο 

πάεη.  Γε μέξνπκε αθφκα κέρξη πνηνπ ζεκείνπ πξέπεη λα είκαζηε αλνηθηνί. 

Δίραηε δπζθνιίεο κε ην δεκαξρείν ή ηελ αζηπλνκία; 

Πηέξν: Έρνπκε ζπκβφιαην κε ην δεκαξρείν σο ‗Σν Σζίξθν απφ ηε Μαιαθάζα‘!!!! (ζεκ.: ην 

φλνκα ηεο θαηάιεςεο) γηα παξαζηάζεηο δξφκνπ. 

Μαξηιίο: Κάπνηνη απφ καο πνπ είλαη επξσπαίνη πνιίηεο δελ έρνπλ πξφβιεκα λα εξγαζηνχλ, φζνη 

είκαζηε εθηφο Δ.Δ. φκσο ίζσο έρνπκε δπζθνιίεο.  Απηφ πνπ ήηαλ ελδηαθέξνλ ήηαλ φηη ζηελ αξρή 

ν θφζκνο ήηαλ θάπσο δχζπηζηνο, καο έβιεπαλ απφ θάπνηα απφζηαζε, δηεξσηνχληαλ ηη αθξηβψο 

είκαζηε.  ηγά ζηγά φκσο ν θφζκνο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο παξαζηάζεηο καο θαη 

δείρλεη ελζνπζηαζκφ, γειάεη, ζπκκεηέρεη ζηελ παξάζηαζε… 

Ραθαέι:  Καλείο δε καο έρεη δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, έλα δπν άηνκα εμέθξαζαλ ηε 

γλψκε ηνπο, αιιά κέρξη εθεί.  Κάπνηνη καο έθαλαλ παξάπνλα φηη θάλακε παξαζηάζεηο θαη 

κπινθάξακε ην δξφκν, νπφηε πξνζπαζνχκε λα αθήλνπκε ην δξφκν ειεχζεξν.  Ο πεξηζζφηεξνο 

θφζκνο πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη, λα καο θέξεη θεξηά γηα ην ζπίηη θιπ.  Οη μπινπξγνί ηεο 

γεηηνληάο ήηαλ πνιχ βνεζεηηθνί.  Αθφκα θαη ν ειηθησκέλνο γείηνλαο καο δελ έθαλε θαλέλα 

παξάπνλν.  Έρνπκε θάλεη ζπκθσλία κε ηνλ γείηνλα απέλαληη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παξνρή 

λεξνχ ηνπ θαη λα ηνπ πιεξψλνπκε ην ινγαξηαζκφ.  Γελ έρνπκε βξεη αθφκε θαλέλαλ γηα ηνλ 

ειεθηξηζκφ.. 

Πηέξν: ηαλ ήξζε ε αζηπλνκία εμεγήζακε ηελ 

θαηάζηαζε, ηνπ είπακε φηη είκαζηε ηζίξθν….  Ο έλαο απφ 

ηνπο αζηπλνκηθνχο είπε φηη ζα ήζειε λα πάξεη πνδήιαην 

θαη λα έξζεη καδί καο θαη ν άιινο ξψηεζε αλ κπνξεί λα 

θέξεη ην πνδήιαην ηνπ γηνπ ηνπ γηα λα ην 

θηηάμνπκε….Σνπ είπα φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα. 

Μαξηιίο: ηαλ πξσηνήξζακε ήηαλ ζαλ λα κελ είρε κείλεη 

θαλείο ζε απηφ ην ζπίηη γηα ρξφληα.  Μεηά απφ ιίγεο κέξεο 

ήξζε θαη ν γείηνλαο.  ηελ αξρή ήηαλ πνιχ ελνριεκέλνο 

παξ‘ φιν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ην ρψξνο φιν 

απηφ ηνλ θαηξφ, αιιά κεηά καο είπε φηη ήηαλ εληάμεη λα 

κείλνπκε.  Ζ αζηπλνκία δήισζε πσο αλ ηα βξνχκε κε ηνλ 

γείηνλα, δελ ππάξρεη πξφβιεκα, νχησο ή άιισο ηδηνθηήηεο 

δελ ππάξρεη. 

Ραθαέι:  Σν κέξνο ήηαλ ζε πξαγκαηηθά άζρεκε θαηάζηαζε.  Γηα δεθαπέληε κέξεο θαζάξηδα απφ 

ηηο νρηψ ην πξσΐ κέρξη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ.  Τπήξραλ ζθνππίδηα κέρξη ηε κέζε κνπ, θάξηεο ζηα 

ειιεληθά απφ ην 1974, ζηνηβαγκέλα φια κέρξη πάλσ. 
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Πηέξν:  Κάπνηε αθφκα θη απηφ είλαη κηθξφ γηα ελληά άηνκα.. 

Μαξηιίο: Ζ αιήζεηα είλαη φηη ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζηελ νκάδα. 

Θα ζαο ξσηνχζα γη‘ απηφ ην ζέκα.  Πψο είλαη ε εκπεηξία γηα ηηο γπλαίθεο ηεο νκάδαο…. 

Σζηάληλ: ηα πέληε ρξφληα πνπ είκαη ζην δξφκν ηαμηδεχνληαο, γηα δχν κήλεο πεξίπνπ είρακε 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο παξά άληξεο ζηε νκάδα. 

Μαξηιίο:  Βνεζά ην φηη είκαζηε θαιέο θίιεο κε ηε Ρνζίν, λνηψζνπκε δπλαηέο.  Δίλαη φκσο θνξέο 

πνπ λνηψζσ φηη είκαζηε δηαθνξεηηθέο, φηη γεκίδνπκε αληξηθή ελέξγεηα, ε νκάδα γίλεηαη πνιχ 

αληξηθή! 

Ρνζίν: Θα ήζεια λα είρακε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο.  Γηα παξάδεηγκα ρηεο ήκαζηε γηα ψξεο κε 

άιιεο γπλαίθεο θαη καο έθαλε θαιφ, ην ρξεηαδφκαζηαλ. 

Μαξηιίο: Λππνχκαη πνπ δελ ππάξρνπλ πην πνιιέο γπλαίθεο πνπ λα ηηο ελδηαθέξεη απηφο ν ηξφπνο 

δσήο.  Γλψξηζα θάπνηεο γπλαίθεο ζηελ Ηζηακπνχι θαη ζην Βνξξά, αιιά θακηά δελ ελδηαθεξφηαλ 

λα είλαη κέξνο απηήο ηεο θνηλφηεηαο.  Ξέξσ φηη ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζηελ 

θνιιεθηίβα, αιιά γηα ηελ ψξα είκαζηε κφλν δχν. 

Γηαηί λνκίδεηο νη γπλαίθεο δελ ελδηαθέξνληαη ηφζν πνιχ γηα κηα ηέηνηα δσή; 

Μαξηιίο:  Κάπνηεο γπλαίθεο πνπ γλσξίζακε ζηελ 

Σνπξθία, αλ θαη ήηαλ ζπγθξηηηθά πξννδεπηηθέο ή 

ελαιιαθηηθέο, ήηαλ ζπληεξεηηθέο, πην ζνβαξέο, δελ έρνπλ 

επηζπκία γηα κηα ξηδηθά δηαθνξεηηθή δσή.  Δίλαη δχζθνιν 

βέβαηα…. 

Ρνζίν: Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είρακε κφλν άληξεο ζην 

αθξναηήξην θαη νη άληξεο καο αληηκεηψπηδαλ αιιηψο, καο 

θνίηαδαλ πνλεξά θαη ηέηνηα. 

Ραθαέι:  Κη εδψ ζπκβαίλεη απηφ! 

Μαξηιίο: ηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη ζηελ νκάδα ζα 

ήζειαλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. 

Ραθαέι:  Πξηλ ζπλαληήζσ ην ηζίξθν, ήξζα ζηελ Δπξψπε 

κε κηα θίιε θαη έλα θίιν κε ηνπο νπνίνπο παίδακε καδί 

κνπζηθή ζηε Νέα Οξιεάλε. 

Σζηάληλ: Δίρακε κηα γπλαίθα πνπ είρε καδί ηεο θαη ην ζθχιν ηεο, έλα Λακπξαηφξ 45 θηιψλ, καο 

άθεζε ελ κέξε γηαηί ν ζθχινο είρε γεξάζεη πνιχ θαη ηνπ ήηαλ δχζθνιν λα αθνινπζήζεη απηφ ην 

ζθιεξφ ζηπι δσήο θαη ελ κέξε επεηδή ήζειε λα θάλεη άιια πξάγκαηα. 
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Μαξηιίο: Πξηλ ιίγν θαηξφ ζπλάληεζα έλα γθξνππ Γάιισλ.  ΄ απηνχο νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ 

γπλαίθεο ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ.  Πνιχ ζα ήζεια λα ηαμηδέςσ θαη καδί ηνπο! 

Σζηάληλ: Τπήξμε επνρή πνπ ήκαζηε πεξίπνπ κηζνί – κηζνί.  Ρεαιηζηηθά κηιψληαο, δελ αιιάδεη 

θαη πνιχ.  Γελ ιεηηνπξγνχκε θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα. 

Μαξηιίο: Γελ είλαη ζέκα ιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη ζέκα ελέξγεηαο.  ηελ παξάζηαζε παίδεη 

κεγάιν ξφιν αλ έρνπκε ή φρη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο.  Υξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξε 

αηζζαληηθφηεηα, επαηζζεζία.  Σψξα, φηαλ είκαη θνπξαζκέλε γηα παξάδεηγκα, είκαη 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ άληξεο πνπ είλαη θη απηνί θνπξαζκέλνη αιιά δείρλνπλ φηη ‗ε, δελ πεηξάδεη, 

ηη έγηλε‘.  Γηα λα είκαζηε κέξνο ηεο νκάδαο, πξέπεη λα είκαζηε θη εκείο πην ζθιεξέο.  Τπάξρεη 

αιιειεγγχε φκσο αλάκεζά καο, είκαζηε πνιχ θνληά κε ηε Ρνζίν θαη πξαγκαηηθά ην 

ρξεηαδφκαζηε. 

 

Γέζπσ Π. 

——————————————————————————————————————— 

Ο Γράκος… 

 

Αλαζηάησζε πξνθάιεζε ε πξφζθαηε εκθάληζε ηνπ «δξάθνπ» – βηαζηή. Ζ αζηπλνκία, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα εξεκήζεη ηηο γπλαίθεο αιιά θαη λα δηαθπιάμεη ην θχξνο ηεο, πξνέβαηλε ζε 

ζπιιήςεηο «ππφπησλ», θπξίσο αιινδαπψλ, νη νπνίνη ζέξλνληαλ θαηά δεθάδεο ζηα αζηπλνκηθά 

ηκήκαηα ∙ αλ ήηαλ δε θαη παξάλνκνη, απειαχλνληαλ. 

Μνλαδηθφ ζηνηρείν ζε βάξνο ηνπο, ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπο… 

Οπφηε έλα ηφζν ζεκαληηθφ γεγνλφο φπσο ν βηαζκφο έγηλε αθνξκή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

«κεηαλαζηεπηηθήο» πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ηελ έμαξζε ηνπ ξαηζηζκνχ ηφζν απφ ηελ 

αζηπλνκία, ηα ΜΜΔ θαη ηελ θνηλσλία! Κάζε έλαο «ζθνπξφρξσκνο» πνιίηεο ήηαλ χπνπηνο. 

Πξέπεη λα παιέςνπκε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, γηα λα ζηακαηήζνπλ λα είλαη 

απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη γηα φπνην παξάπησκα «κνιχλεη» ηελ «αγλή» καο θνηλσλία! 

….θαη ν βηαζκφο 

Ο βηαζκφο είλαη ην κφλν έγθιεκα πνπ ζπρλά ην ζχκα ζηηγκαηίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ζχηε. 

Γη‘ απηφ ην ιφγν, αιιά θαη γηα ην θφβν εθδίθεζεο ηνπ δξάζηε αθνχ δελ παξέρεηαη θακηά 

πξνζηαζία ζην ζχκα, πνιιέο πεξηπηψζεηο βηαζκνχ απνζησπνχληαη. 
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Kαη ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην ζχκα ην θαηαγγείιεη ηνπ θάλνπλ ηφζν εμαληιεηηθέο εξσηήζεηο 

γηα ην ληχζηκφ, ηε ζπκπεξηθνξά θηι πνπ ζηελ νπζία είλαη ζαλ δεχηεξνο «βηαζκφο». Καη 

κάιηζηα, ζπρλά θαηεγνξνχκελνη γηα βηαζκφ αζσψλνληαη κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία.  Αθφκα θαη 

ηα ηξαχκαηα παίδνπλ ην ξφιν ηνπο αθνχ φζα πην πνιιά έρεηο ηφζν πεξηζζφηεξν ζεσξείηαη φηη 

αληηζηάζεθεο. Αλ δελ έρεηο ζεκαίλεη φηη ηα ήζειεο θαη ηα παζεο.  ε κηα παηξηαξρηθή θνηλσλία ε 

ηηκή ηεο γπλαίθαο είλαη πνιπηηκφηεξε θαη απφ ηελ ίδηά ηεο ηε δσή, νπφηαλ αλακέλεηαη λα 

παιέςεη κέρξη ηέινπο. 

Γεληθά, είλαη δχζθνιν γηα κηα γπλαίθα λα απνδείμεη φηη δελ «πήγαηλε γπξεχνληαο». Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ε θνηλσλία δελ έρεη απνδερηεί πιήξσο ην δηθαίσκα ηεο λα εθθξάδεηαη φπσο 

ζέιεη. ε πνιιέο θνηλσλίεο νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ην βηαζκφ ηνπο θη 

εθηεινχληαη. Μέζνδνη εθηέιεζήο ηνπο ν ιηζνβνιηζκφο, ην θάςηκν, ην ηζεθνχξη. 

Εεηνχκε: 

απζηεξή εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη ηζφβηα θπιάθηζε γηα ηνπο 

βηαζηέο. 

δεκηνπξγία θέληξσλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζπκάησλ. 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηψλ. 

απαγφξεπζε αλαθνξάο ζην δηθαζηήξην γηα ηελ εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο-

ζχκαηνο ψζηε λα κε γπξίδεη ε δίθε ζε βάξνο ηεο. 

Υξηζηίλα Παλαγή, Λεπθσζία 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail:yrecyprus@yahoo.co.uk 
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Ομοθσλοθιλία 

 

Οκνθπινθηιία είλαη ε επηινγή θάπνησλ αλζξψπσλ 

λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε αλζξψπνπο ηνπ 

ίδηνπ θχινπ κε απηνχο. 

Ζ νκνθπινθηιία ππήξρε πάληνηε θαζψο είλαη κηα 

θπζηθή επηινγή θάπνησλ αλζξψπσλ. ε 

αξραηφηεξνπο πνιηηηζκνχο, απηέο νη ζρέζεηο δελ 

θαηαδηθάδνληαλ πνηέ. 

ηελ ζπλέρεηα φκσο ε εζηθή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

θαιιηέξγεζε ηελ ηδέα φηη ήηαλ θάηη ην αθχζηθν. 

Θεσξείηαη φηη νη νκνθπιφθηινη είλαη δηαθνξεηηθνί-θαηψηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Απηφ νδεγεί ηνλ 

θφζκν ζην λα ηνπο θαηαθξίλνπλ, κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα, θαη λα ηνπο απνθιείνπλ 

απφ ηελ θνηλσλία κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ξαηζηζκφο. 

Ζ επηζηήκε φκσο έρεη απνδείμεη φηη ε νκνθπινθηιία δελ έρεη ζρέζε κε ηηο νξκφλεο ή ην DNA 

ησλ αλζξψπσλ αιιά απνηειεί θαζαξά ζεμνπαιηθή επηινγή. 

Γηα ηελ ειεπζεξία επηινγήο θαη εξσηηθήο έθθξαζεο πξέπεη λα παιέςνπκε, ηφζν γηα ηνπο 

νκνθπιφθηινπο φζν θαη γηα ηνπο εηεξφθπινπο θαη φινη καδί. 

Οπφηε ε νκνθπινθηιία δελ πξέπεη λα θαηαδηθάδεηαη νχηε θαη λα απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ 

απφ ηελ θνηλσλία θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

Υξηζηηάλα Ησαλλίδνπ 

Γπκλάζην Γηαλέιιεηνπ θαη Θενδφηνπ 

Λεπθσζία 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail:yrecyprus@yahoo.co.uk 
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Για ηις Φάλιες 

Οη Φάιηεο* μεθίλεζαλ ην 2005 σο ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ηεο νκάδαο αληηπιεξνθφξεζεο 

ΆηπΠΟο κε ην ζθεπηηθφ φηη έλα ηέηνην πεξηνδηθφ, πέξαλ απφ ηελ εηδεζενγξαθία, ζα απνηεινχζε 

θαη ηε βάζε γηα αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε δηάθνξα άηνκα θαη νκάδεο, θάηη πνπ ζηελ 

Κχπξν ήηαλ ηφηε πξαθηηθά ζρεδφλ αλχπαξθην. Μεηά απφ 3 ρξφληα δηεξγαζηψλ θαη κε ηε 

γεηηνληθή εμέγεξζε λα ζπξψρλεη θαη ζην δηθφ καο ρψξν ηηο δηεξγαζίεο θαζνξηζκνχ ζε πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν πξνβάιιεη μαλά, ζε πην ψξηκε κνξθή, ε ίδηα αλάγθε: ηεο ζπλεχξεζεο 

δηαθφξσλ αθεηεξηψλ ζθέςεο, ηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Ίζσο έηζη λα θαλεί εθ λένπ πνχ βξίζθεηαη 

ε ελαιιαθηηθή-ειεπζεξηαθή ζθέςε, πνηεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο ππάξρνπλ θαη πνηεο κπνξεί λα 

είλαη νη θαηλνχξηεο κνξθέο πνιηηηθήο δξάζεο κε ηα λέα δεδνκέλα. 

Ξέξνπκε φηη νη θαηεζηεκέλεο θνηλσληθέο δνκέο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο κε θαηεζηεκέλν 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Θέινπκε λα αλαηξέςνπκε απηφ ην πεξηερφκελν. Θέινπκε λα 

δηαξξήμνπκε ηα ππάξρνληα πιαίζηα αληίιεςεο θαη λα απαιινηξηψζνπκε ηηο ιέμεηο απφ ηηο 

λενθηιειεχζεξεο ηνπο ζεκαζίεο -λα θαηαλνήζνπκε ηελ ειεπζεξία σο θάηη πέξαλ ηεο αγνξάο, ηελ 

εξγαζία σο θάηη πέξαλ ηεο δνπιείαο, ηελ αμία σο θάηη πέξαλ ηεο πνζφηεηαο, ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα σο θάηη πέξαλ ηεο δηαθήκηζεο, ηελ αζθάιεηα σο θάηη πέξαλ ηεο αζηπλφκεπζεο, 

ηελ θνηλφηεηα σο θάηη πέξαλ ηνπ έζλνπο. Θέινπκε λα αλνίμνπκε ζέκαηα πνπ ε εμνπζία θξαηά 

θιεηζηά γηαηί δπλακηηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλ(ελ)νρή. 

Θέινπκελ λα ‘λλνίμνπκελ ΦΑΛΗΔ! ** 

Πξνζθαινχκε θαιηαδψξνπο*** γηα δηρηχσζε θαη ζπλεξγαζία. ρνιηάζηε ή ζηείιεηε καο βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, άξζξα, ζπλεληεχμεηο, απφςεηο, αλαιχζεηο ζην falies@mail.org 

—————————————————————————————— 

*Φάιηεο = ηερλεηέο ηξύπεο ζε κεηαιιείν πνπ δεκηνπξγνύληαλ κε ηε ρξήζε θαιηνκεραλήο (είδνο θνκπξεζέξ), όπνπ 

ηνπνζεηνύζαλ  εθξεθηηθέο ύιεο γηα εμόξπμε ηνπ κεηαιιεύκαηνο. 

**Αλλνίω θάιηεο = (θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θππξηαθή θαζνκηινπκέλε,  κεηαθνξηθή έλλνηα) 

ακθηζβεηώ     ηα δεδνκέλα, ηαξάδω ηα λεξά, αλνίγω λέα ζέκαηα . 

***Φαιηαδώξνη = νκάδεο κεηαιιωξύρωλ πνπ ρεηξίδνληαλ ηηο θαιηνκεραλέο ζηα θππξηαθά κεηαιιεία 

*θαη *** : από ην “Μηθξά Χέξηα, Η ζπλεηζθνξά ηωλ παηδηώλ ζηα κεηαιιεία ηεο Κύπξνπ ηνλ 20ν αηώλα”, Λνπθάο 

Αληωλίνπ, Κέληξν Μειέηεο ηεο Παηδηθήο θαη Εθεβηθήο Ηιηθίαο, Λεπθωζία, 2004 

mailto:falies@mail.org
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Οη πξώηεο 4 ειεθηξνληθέο εθδόζεηο βξίζθνληαλ ζην αξρείν ηωλ Φάιηωλ ζηε δηεύζπλζε www.falies.org, ην νπνίν ηώξα 

έρεη θαηεβεί, 

ελώ θάπνηα θείκελα ππάξρνπλ θαη ζηελ δεύηεξε καο δηεύζπλζε/απόπεηξα 

http://falies.wordpress.com. 

Tα θείκελα απηά έρνπλ επαλαθνξηωζεί ζην “Παιηόηεξα Αξρεία Φάιηωλ” ζην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε από 

ηελ Αξρηθή ζειίδα ή θάλνληαο θιηθ 

εδώ http://falies.com/παιηφηεξα-αξρεία-θάιησλ 

 

http://www.falies.org/
http://falies.wordpress.com/
http://falies.com/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%89%CE%BD

